Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17 s spremembami in dopolnitvami) je
Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 11. 2019 sprejel
Dopolnitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani
1. člen
22. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani se dopolni tako, da
se po novem glasi:
»Uporabnik, ki želi postati član knjižnice, ob vpisu predloži veljaven osebni dokument s fotografijo
in naslovom stalnega bivališča. Oseba brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji predloži potrdilo
o začasnem bivališču. Študent predloži tudi študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu ali indeks,
dijak predloži dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu. Zaposleni na Univerzi v Ljubljani do uvedbe
izkaznice za zaposlene na univerzi predloži tudi uradno potrdilo o zaposlitvi na univerzi.
Študent Univerze v Ljubljani se lahko s pomočjo digitalne identitete UL-ID včlani v knjižnico tudi
prek storitve COBISS za spletni vpis.
Oseba brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, ki ne študira ali dela na univerzi, predloži tudi
pisno izjavo poroka, ki jamči za vračilo izposojenega knjižničnega gradiva in za poravnavo
morebitnega nastalega dolga člana do knjižnice. Porok je lahko polnoletna oseba s stalnim
bivališčem v Republiki Sloveniji, ki mora biti sama član knjižnice. Izjavo o poroštvu podpiše porok
lastnoročno v knjižnici in se ob tem izkaže z ustreznim osebnim dokumentom. Porok je lahko tudi
pravna oseba, registrirana v Sloveniji, z javno listino.
Izjemoma lahko knjižnica zaradi zavarovanja svoje knjižnične zbirke ali določenega (na primer
redkega ali dragocenega) gradiva v pravilniku o poslovanju knjižnice tudi za osebe brez stalnega
bivališča v Republiki Sloveniji, ki študirajo ali delajo na univerzi, zahteva poroka iz prejšnjega
odstavka.
Vse navedene dokumente predloži član tudi pri podaljšanju članstva.
Ob vpisu v knjižnico bodoči član izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je
seznanjen s pravilnikom o poslovanju knjižnice, in se obveže, da bo upošteval njegove določbe.
Uporabnik do 18. leta starosti mora ob vpisu predložiti od staršev ali zakonitih zastopnikov
podpisano pristopno izjavo, ki s tem prevzamejo odgovornost za spoštovanje določil pravilnika o
poslovanju knjižnice, in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Če osebnega dokumenta še
nima, se lahko včlani samo ob spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov.
Pravna oseba postane član knjižnice s predložitvijo pooblastila pravne osebe s podatki o
pooblaščeni osebi za uporabo storitev knjižnice in izpolnjene izjave, s katero jamči, da bo pri
uporabi knjižničnega gradiva dosledno spoštovala določila avtorskopravne zakonodaje ter licenčnih
pogodb in knjižnično gradivo uporabljala samo za nepridobitne, izobraževalne, raziskovalne ali
kulturne namene. Članstvo pravne osebe lahko podrobneje določa pogodba med knjižnico in
članom pravno osebo.«
2. člen
Dopolnitev začne veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani UL.
Prof. dr. Igor Papič
predsednik Senata UL
Rektor UL

