
Urnik knjižnic 
 

Osrednja knjižnica 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, Gorenjska cesta 27 

tel.: 04 / 537 39 00 

fax: 04 / 531 58 40 

e-pošta: info@rad.sik.si 

http://www.rad.sik.si 
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure 

izjema: četrtek od 10. do 19. ure 

sobota od 8. do 13. ure 
 

 

Enote v občini Radovljica 
 

Knjižnica Begunje 
Begunje št. 15/c 

tel.: 04 / 533 33 31 

e-pošta: begunje@rad.sik.si 

ponedeljek od 9. do 14. ure 

torek in četrtek od 14. do 19. ure 

 
Knjižnica Brezje 
Brezje št. 80/c 

tel.: 04 / 533 80 04 

e-pošta: brezje@rad.sik.si 

petek od 15. do 19. ure 
 

Knjižnica Kropa 
Kropa št. 3 

tel.: 04 / 533 61 80 

e-pošta: kropa@rad.sik.si 

torek od 9. do 14. ure 

sreda in četrtek od 14. do 19. ure 

 
Knjižnica Lesce 
Lesce, Alpska cesta 58 

tel.: 04 / 531 88 34 

e-pošta: lesce@rad.sik.si 

ponedeljek in sreda od 14. do 19. ure 
petek od 9. do 14. ure 
 

 

Enote v občini Bled 
 

Knjižnica Blaža Kumerdeja 
Bled, Ljubljanska 10  

tel.: 04 / 575 16 00 

fax: 04 / 575 16 04 

e-pošta: bled@rad.sik.si 
od ponedeljka do  petka od 10. do 19. ure 

sobota od 8. do 12. ure 
 

 

Knjižnica Zasip 
Sebenje št. 6 

tel.: 051 761 265 

e-pošta: zasip@rad.sik.si 

četrtek od 14. do 18. ure 
 

Enote v občini Gorje 
 

Knjižnica Gorje 
Zgornje Gorje št. 43 

tel.: 04 / 572 57 96 

e-pošta: gorje@rad.sik.si 

torek in sreda od 14. do 19. ure 

petek od 9. do 14. ure 
 
 

Enote v občini Bohinj 
 

Knjižnica Bohinjska Bistrica 
Bohinjska Bistrica, Trg svobode 3a 
tel.: 04 / 574 75 00 

e-pošta: bohinj@rad.sik.si 
ponedeljek in sreda od 14. do 19. ure 

torek od 9. do 14. ure 

petek od 12.30 do 19. ure 
 

Knjižnica Srednja vas 
Srednja vas št. 79 

tel.: 04 / 577 01 43 

e-pošta: srednja.vas@rad.sik.si 

četrtek od 15. do 19. ure 
 

Knjižnica Stara Fužina 
Stara Fužina št. 53/a 

tel.: 051 710 010 

ponedeljek od 15. do 19. ure 

 
Knjižnica ima pravico, da za dan pred praznikom, 

ki traja več kot en dan,  določi poseben urnik. 
 

Knjižnice  so julija in avgusta odprte  po poletnem 

urniku, ki ga objavimo vsakič pred začetkom 

poletnih počitnic. 
 

Član vsake enote lahko po gradivo, ki ga knjižnica 

v njegovem kraju nima, pride v matično ustanovo 

ali v drugo večjo knjižnico, vendar doplača razliko 

v članarini. Gradivo je dolžan vrniti v enoto, kjer si 

ga je izposodil. 

 
Dodatna dejavnost knjižnice 
 

Od oktobra do maja pripravljamo v matični 

knjižnici vsaj dve redni prireditvi na teden: torkove 

večere za odrasle (ob torkih ob 19.30); pravljične 

ure, lutkovne predstave, igrice za otroke (ob 

četrtkih ob 17.00). Vsak tretji četrtek v mesecu ob 

10.30 pripravljamo pogovor  o knjižnih novostih. 
 

V Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu vsak tretji 

petek v mesecu pripravljamo pravljico za otroke ob 

17.00 in prireditev za odrasle ob 19.30.  
 

V Knjižnici Bohinjska Bistrica vsako sredo v 

mesecu ob 17.00 pripravljamo prireditev za otroke. 

 



V Knjižnici Gorje vsak tretji torek v mesecu 

pripravljamo prireditev za otroke ob 17.00 v 

Gorjanskem domu. 

 

Vse prireditve, bibliopedagoške ure in druge 

aktivnosti, ki jih organizira knjižnica v prostorih 

knjižnice ali izven prostorov knjižnice, so 

fotografirane in/ali snemane. 

 
*   *   * 

 
Poslovnik je potrdil Knjižnični svet na svoji seji 12. 12. 2013 in velja 

za nedoločen čas od 1. 1. 2014  naprej. Morebitne spremembe sprejema 

in potrjuje isti svet.  

 
 
 

 


