
      

CCEENNIIKK  SSTTOORRIITTEEVV  
 

 Besedilo EUR 
1. Vpisnina + izkaznica brezplačna 
2. Izgubljena, uničena izkaznica 4,00 
3. Članarina  

Člani do 18. let, nezaposleni brezplačna 
Zaposleni, svobodni umetniki, obrtniki 10,00 

 Študenti, kmetje, gospodinje, upokojenci   7,00 

 Pravne osebe 20,00 
4. Rezervacija gradiva (knjižno in neknjižno)  brezplačna 
5.  Zamudnina na dan   

Knjižno gradivo – knjige - rok izposoje 13 dni za leposlovje, 21 dni za  
poučne knjige 

0,15 

Knjižno gradivo – revije / rok izposoje 6 dni  0,15 
Neknjižno gradivo – igrače / rok izposoje 13 dni  0,15 
Neknjižno gradivo – videokasete, DVD, CD (igrani filmi, risanke, glasba) 
-rok izposoje 6 dni 

1,00 

Neknjižno gradivo –kasete, videokasete, DVD, CD, CD-ROM (jezikovni 
tečaji, poučni, dokumentarni) -rok izposoje 21 dni 

1,00 

6. Opomini  
1. opomin - zamudnina + 0,50 
2. opomin - zamudnina + 0,50 
3. opomin - zamudnina + 0,50 
4. opomin - po ceniku odvetnika + zamudnina  

7. Stroški ponovne obdelave za izgubljeno, poškodovano gradivo 2,00 
8.  Izposoja strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v 

študijske namene znotraj ljubljanske regije 
brezplačna 

9.  Izposoja drugega gradiva iz ljubljanske regije in gradiva iz 
drugih knjižnic (za en kos) 

6,00 

10. Izpis  transakcij na uporabnikovi izkaznici 0,50 
11. Fotokopiranje (le za člane knjižnice iz gradiva knjižnice)  

  A4 – enostranska  0,20 
  A4 – obojestranska  0,25 
  A3 – enostranska  0,25 
  A3 – obojestranska  0,30 

12. Uporaba interneta   brezplačna 
13.  Tiskanje   

  - črnobeli tisk / enostransko 0,20 
  - barvni tisk / enostransko 0,80 

14.  Poškodovana računalniška oprema 
Uporabnik, ki z nepravilnim ravnanjem povzroči okvaro, plača stroške 
popravila. 

 

15. Najem knjižničnih prostorov   

 Profitne ustanove/posamezniki - prvi dve uri  25,00 

 Vsaka nadaljnja ura. 10,00 

 Neprofitne ustanove/posamezniki - prvi dve uri 15,00 

 Vsaka nadaljnja ura 5,00 

 Manjši prostori (za neprofitne dejavnosti) (max 10 ljudi) – ena šolska 
ura 

5,00 

          

Sprejeto na 2. korespondenčni seji Sveta knjižnice, dne 16. 4. 2015 (velja od 

1.5.2015).  


