
Pravilnik o izposoji v CEK 

 Če nimate veljavne študentske izkaznice UL, se ob prvem obisku vpišete v knjižnico, podpišete 

pristopno izjavo in dobite izkaznico.  

 Ob vsakem obisku knjižnice predložite knjižnično ali študentsko izkaznico, ki nista prenosljivi.  

 Izgubo izkaznice morate javiti knjižničarju in poravnati stroške za izdajo nove.  

 Spremembe osebnih podatkov in naslova je potrebno javiti knjižničarju.  

 Za izposojo gradiva v čitalnico morate imeti veljavno knjižnično ali študentsko izkaznico.  

 Gradivo, namenjeno čitalniški izposoji, si lahko izposodite samo od jutra do večera istega dne.  

 Revije, časnike, letopise, enciklopedije, leksikone in slovarje izposojamo samo v čitalnico in jih je 

potrebno vrniti še isti dan.  

 Obvezni izvod disertacij, magistrskih, specialističnih in diplomskih del mora biti vedno dostopen 

na vpogled, zato ga izposojamo samo v čitalnico.  

 Na Oddelku izposoje in informacij morata biti vedno dostopna vsaj dva čitalniška izvoda študijske 

literature, ki ju ne izposojamo na dom.  

 V čitalnicah ohranjajte mir in študijsko vzdušje.  

 Stroške fotokopiranja in medknjižnične izposoje poravnate sami.  

 Pri fotokopiranju morate upoštevati predpise o avtorskih pravicah.  

 Član lahko na dan naroči na vpogled deset naslovov gradiva, si jih lahko tudi izposodi ter zanje 

materialno odgovarja.  

 Izbrano gradivo si lahko član knjižnice izposodi osebno za en mesec.  

 Izposojevalni rok je lahko za izposojo gradiva, za katera je veliko povpraševanje, tudi krajši.  

 Izposojeno gradivo je možno pred iztekom izposojevalnega roka tudi podaljšati ZA DVA TEDNA od 

datuma sporočila, in sicer osebno, po BIBLIOFONU ali z geslom preko Cobiss-a. To ne velja za že 

rezervirano gradivo.  

 Izbrano, a trenutno nedostopno gradivo lahko rezervirate osebno ali z geslom preko Cobiss-a.  

 Za dokončanje zaključnega dela na dodiplomski in podiplomski stopnji študija na Ekonomski 

fakulteti ima član lahko gradivo izposojeno do treh mesecev, in sicer na podlagi ustreznega 

potrdila, ki ga izda Referat za študijske zadeve.  

 Pri prekoračitvi izposojevalnih rokov morate poravnati zamudnino in stroške opominov po 

veljavnem ceniku.  

 Zamudnino obračunavamo od prvega dne nedovoljene prekoračitve izposojevalnega roka.  

 Prvi pismeni opomin pošljemo po treh dneh nedovoljene prekoračitve izposojevalnega roka, nato 

pa vsak mesec.  

 Po tretjem mesecu nedovoljene prekoračitve izposojevalnega roka pošljemo opomin pred tožbo.  

 Ob koncu študija mora član vrniti vso izposojeno literaturo in poravnati vse obveznosti do 

knjižnice.  

 Oddelek izposoje in informacij izda za to ustrezno potrdilo.  

 Morebitna odstopanja od predpisanega knjižničnega reda in pravil izposoje gradiva lahko dovoli le 

vodja knjižnice. 


