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Delovni koledar za leto 2023 je usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno 
pogodbo na področju kulturnih dejavnosti v Republiki Sloveniji in Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja.  
 
Delovni koledar vsebuje 

 delovni čas, obratovalni čas in njuno razporeditev in izjeme, 
 število delovnih dni, praznikov in plačanih ur.  

 
1 DELOVNI ČAS IN NJEGOVA RAZPOREDITEV 

 
1.1 Delovni čas 

 Delovni teden traja 40 ur in se razporedi v pet oziroma šest dni v tednu.  
 Delovni čas v knjižnici je od ponedeljka do petka dvoizmenski in traja od 7.00 do 

20.00 ure. 
 Delovni čas ob sobotah je od 7.30 do 13.30.  

 
Praviloma so nedelje in prazniki dela prosti dnevi, delovni pa le v izjemnih primerih in v 
primeru višje sile.  
 
1.2 Obratovalni čas 

 Knjižnica je odprta od ponedeljka do vključno petka od 9.00 do 18.00, ob sobotah 
pa od 8.00 do 13.00.  

 
 Julija in avgusta je knjižnica odprta v ponedeljek, četrtek in petek od 9.00 do 

15.00, v torek in sredo pa od 10.00 do 18.00. V juliju in avgustu je ob sobotah 
knjižnica za uporabnike zaprta. 
 

 Potujoča knjižnica obišče vsa postajališča v posameznih krajih od januarja do 
junija in od septembra do decembra po razporedu dvakrat mesečno.  Enkrat 
mesečno obišče VDC Kranj, enoto Tržič. Julija in avgusta obišče uporabnike 
skupno trikrat. 

 

 Izposojevališče v Domu Petra Uzarja je odprto vsak  drugi ponedeljek od 16.00 do 
16.30 in sodi v sklop obiskov potujoče knjižnice.  

 
1.3 Izjeme 
 
V letu 2023 je skupaj enajst dela prostih dni.  
 

 Knjižnica bo zaradi praznikov zaprta 
   

ponedeljek, 2. januar,  
sreda, 8. februar,  
ponedeljek, 10. april,  
četrtek, 27. april,  
ponedeljek in torek, 1. in 2. maj,  
torek, 15. avgust,  
torek, 31. oktober,  
sreda, 1. november,   
ponedeljek in torek,  25. in 26. december. 
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2 DELOVNI DNEVI, PRAZNIKI IN PLAČANE URE 
 

2.1 Število delovnih dni, delovnih ur in praznikov v urah  
 

Mesec Delovni dnevi – 
delovna 

obveznost 

Delovne ure - 
delovna 

obveznost 

Prazniki v 
dnevih 

Prazniki v 
urah 

Skupaj ur 

Januar 21 168 1 8 176 

Februar 19 152 1 8 160 

Marec 23 184   184 

April 18 144 2 16 160 

Maj 21 168 2 16 176 

Junij 22 176   176 

Julij 21 168   168 

Avgust 22 176 1 8 184 

September 21 168   168 

Oktober 21 168 1 8 176 

November 21 168 1 8 176 

December 19                            
152 

2 16 168 

Skupaj 249 1.992 11 88 2.080 

 
 
2.2 Prazniki - plačane ure 
 
Dela prosti dnevi v letu 2023 – plačani 
 
2.januar: novo leto 
8. februar: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (sreda) 
10. april: velikonočni ponedeljek 
27. april: dan upora proti okupatorju (četrtek) 
1. in 2. maj: praznik dela (ponedeljek in torek) 
15. avgust: Marijino vnebovzetje (torek) 
31. oktober: dan reformacije torek) 
1. november: dan spomina na mrtve (sreda) 
25. december: božič (ponedeljek) 
26. december: dan samostojnosti in enotnosti (torek) 
 
 
3 VELJAVNOST DOKUMENTA 

 
Obratovalni čas knjižnice in delovni koledar za leto 2023 je sprejel Svet knjižnice na 12. 
redni seji dne 6. 12. 2022 in velja od 1. 1. 2023. 
 
 
Pripravila:        Predsednica Sveta: 
         
Marinka Kenk-Tomazin, direktorica      Tanja Ahačič 
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OBRATOVALNI ČAS KNJIŽNICE V LETU 2023 
 
(Priloga k Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja) 
 
 

 Knjižnica  je  odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00. 
 

 Ob sobotah je obratovalni čas za uporabnike od 8.00 do 13.00.  
 

 Poletni delovni čas v juliju in avgustu 
 

ponedeljek, četrtek, petek:           od  9.00 do 15.00  
torek, sreda:                                od 10.00 do 18.00  
sobota:                                         zaprto   
 

 Bibliobus obiskuje postajališča potujoče knjižnice od januarja do junija in od 
septembra do decembra dvakrat mesečno (od ponedeljka do petka).  Julija in 
avgusta naredi 3 tedenske obiske. 

 Izposojevališče v Domu Petra Uzarja je odprto vsak drugi ponedeljek od 16.00 do 
16.30 v sklopu obiska potujoče knjižnice. 

 
     IZJEME 
 

 Knjižnica bo zaradi praznikov zaprta:   
 
ponedeljek, 2. januar,  
sreda, 8. februar,  
ponedeljek, 10. april,  
četrtek, 27. april,  
ponedeljek in torek, 1. in 2. maj,  
torek, 15. avgust,  
torek, 31. oktober,  
sreda, 1. november,   
ponedeljek in torek,  25. in 26. december. 
 
 
 
(Izvleček iz Delovnega koledarja za leto 2023 ki ga je sprejel Svet javnega zavoda 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na 12 . redni seji 6. decembra 2022.)  
 
 
Tržič, 6. 12. 2022                                
 
 
Pripravila:        Predsednica Sveta: 
 
Marinka Kenk-Tomazin, direktorica     Tanja Ahačič 
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