
CENIK  Knjižnice dr. Toneta Pretnarja ZA LETO 2016 

1 VPISNINA brezplačna

2 IZKAZNICA

2.1 IZKAZNICA 

2.2 članska izkaznica ob vpisu brezplačna

2.3 zamenjava izkaznice zaradi spremenjenih osebnih podatkov 2,50 €

2.4  izgubljena 3,97 €

3 ČLANARINA

3.1 člani do 18. leta starosti brezplačna

3.2 brezposelni brezplačna

3.3 ostali individualni člani 16,00 €

3.4 družinska članarina 18,00 €

3.5 enkratna članarina 5,00 €

3.6 članarina samo za izposojo e-knjig preko spletnega portala Biblos 5,00 €

3.7 pravne osebe 28,65 €

4 ZAMUDNINA ZA ENOTO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, STROŠKI OBVESTILA

vrsta rok podaljšanje zamudnina / 

gradiva izposoje dan

4.1 knjige: leposlovje, stroka 21 dni 21 dni 0,23 €

4.2 notno gradivo 21dni 21dni 0,23 €

4.3 časniki, časopisi 7 dni 7 dni 0,23 €

4.4 bralnik 14 dni 14 dni 0,85 €

4.5 avdio vizualno gradivo 7 dni     7 dni 0,73 €

5 OPOMINI

I. opomin 2,50 €

II. opomin 3,90 €

zadnji opomin s povratnico 7,30 €

odvetniški opomin po odvetniški tarifi

6 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

za člana 9,32 €

drugi knjižnici  6,82 €

7 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA KOPIJ ČLANKOV / na članek

po računu knjižnice, ki je posredovala kopije 

      plus poštni stroški, če je gradivo uporabniku posredovano po pošti plus 1,87 €

po računu knjižnice, ki je posredovala kopije 

     plus stroški faksiranja, če je gradivo uporabniku posredovano po faksu plus 3,72 €

8 POVPREČNA URA BIBLIOTEKARJA 11,74 €

9 FOTOKOPIRANJE

list A4, enostransko 0,10 €

list A3, enostransko 0,20 €

list A4 (slike), enostransko 0,20 €



list A3 (slike), enostransko 0,40 €

za obojestransko kopiranje je cena dvojna

10 IZPIS NA TISKALNIK

črnobela stran 0,26 €

barvna stran 0,55 €

11 TELEFONSKO OBVESTILO O REZERVIRANEM / PRISPELEM GRADIVU 0,46 €

12 IZDELAVA BIBLIOGRAFSKEGA ZAPISA ZA RAZISKOVALCA 15,00 €

13 PRISPEVEK ZA UPORABO PROSTOROV   na  udeleženca

če organizatorji udelež. ne zaračunavajo članarine, šolnine, udeležbe na delavnici ipd., 1,00 €

kadar organizatorji udeležencem to zaračunajo. 2,00 €

Če se prireditev dogaja zunaj poslovnega časa knjižnice, organizator plača bruto vrednost bibliotekarjeve ure

(vsaka začetna ura se obračunava kot cela ura).

14 DRUGO

izguba ali poškodovanje bralnika - v roku 30 dni nadomestiti z novim enakim, oz. odškodnina v višini stroškov 

nabave novega

15 Če storitve ni v ceniku, se naredi poseben izračun. Osnova je porabljen čas in bruto bibliotekarska ura.

DDV ni zajet v cenah storitev (v skladu s  1. odstavkom  94. člena ZDDV-1).

Cenik je sprejel Svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja na redni seji dne 17. 12. 2015 

 in stopi v veljavo s 1. 1. 2016.

pripravila: predsednik Sveta (2011-2015):

Marinka Kenk-Tomazin, direktorica Franc Rozman


