
 
 
 

 
 

Dodatne informacije za izvajalce in udeležence brezplačnih tečajev ter delavnic v okviru 

dejavnosti Delimo znanje 

 

Tečaje in delavnice (v nadaljevanju tečaji) lahko izvaja vsak, ki ima znanja in veščine z 

različnih področij, ki so primerna za izvajanje v prostorih knjižnice. Kot »primerne« se 

razume dejavnosti, ki jih mogoče varno in v polnem obsegu izvajati v knjižnici,  upoštevajoč 

prostorske in tehnične zmožnosti naše ustanove; v vsebinskem smislu pa kot »primerne« 

smatramo dejavnosti, ki spoštujejo nazorsko nevtralnost javnega prostora in so v skladu z 

veljavno zakonodajo.  

 

V primeru, da izvajalec tečaja ali delavnice ne razpolaga s potrdili o formalni izobrazbi s 

področja, na katerega se tečaj nanaša, pričakujemo, da nam posreduje predstavitev referenc ali 

izdelkov. Oboje bomo, v primeru izvedbe, uporabili pri promociji tečaja.  

 

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kvaliteto izvedbe tečaja in si pridržuje pravico, da ne 

pristane na morebitne ponovitve tečaja, če bi se izkazalo, da izvajalec ni zagotovil ustrezne 

kvalitete izvedbe ali da način izvedbe ni bil v skladu s predhodnimi dogovori ali zakonskimi 

omejitvami, ki veljajo za javne zavode.  

 

Tečaji v okviru dejavnosti Delimo znanje ne smejo biti na noben način povezani s 

komercialno dejavnostjo. Še posebej ne smejo služiti za namen prodaje izdelkov ali promocije 

drugih dejavnosti, ki se sicer tržijo.  

 

Izvajalec tečaja soglaša, da za izvedeni tečaj s strani knjižnice ne dobi plačila. Morebitna 

nagrada izvajalcu tečaja s strani udeležencev je njihova zasebna stvar. 

 

Tečaj je za udeležence brezplačen. V primeru, da nastanejo stroški za material, jih udeleženci 

poravnajo s prostovoljnimi prispevki.  

 

Udeležencem po opravljenih tečajih ne izdajamo potrdil.  

 

V namene promocije dejavnosti Delimo znanje izvajalci in udeleženci soglašajo, da se lahko 

izvajalce in udeležence med tečajem fotografira ali posname. 

  

Tečaji se izvajajo v prostorih Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik v času odprtosti knjižnice.  

Knjižnica prevzema odgovornost za organizacijo projekta (koordinacija, rezervacija in 

priprava prostorov, promocija).  

 

Tečaj je zaključen dogodek, ki je lahko časovno razporejen od enega do več dni. Dejavnost 

Delimo znanje ni namenjena tečajem, ki bi trajali nepretrgoma, daljše časovno obdobje.  

 

Knjižnica si pridružuje pravico, da osebo, ki se po prijavi na brezplačni tečaj, dvakrat brez 

predhodnega  opravičila ne udeleži tečaja, naslednjič ne vpiše več na prijavno listo.  
 


