CENIK STORITEV
Besedilo
1. Vpisnina + izkaznica za vse člane
2. Izgubljena, uničena izkaznica, sprememba podatkov na izkaznici
3. Članarina
Člani do 18. let, nezaposleni (s potrdilom)
Člani – nad 75 let
Člani – invalidi ob predložitvi invalidske izkaznice
Člani – člani društva ZBDS
Zaposleni, svobodni umetniki, obrtniki
Študenti, kmetje, gospodinje, upokojenci
Študenti, člani KLIŠE-ja, ob predložitvi izkaznice KLIŠE

4.

5.

Pravne osebe (do 10 članov, uporabnikov)
Pravne osebe (nad 10 članov, uporabnikov)
Darilni bon za članarino
Rezervacije in naročila gradiva v knjižnici (knjižno in neknjižno)
Podaljšanje gradiva
Neprevzeto naročeno in rezervirano gradivo
Zamudnina na dan
Knjižno gradivo (leposlovje in poučno gradivo)
Knjižno gradivo – revije
Neknjižno gradivo – igrače
Neknjižno gradivo – DVD, CD (igrani filmi, risanke, glasba)

Vrnjeno gradivo v drug oddelek
6.

7.

8.

9.
10.

11.
13.

Opomini
1. opomin
2. opomin
3. opomin
4. opomin

-

zamudnina +
zamudnina +
zamudnina +
po ceniku odvetnika + zamudnina

EUR
brezplačna
4,00
brezplačna
brezplačna
brezplačna
brezplačna
10,00
7,00
3,00
20,00
50,00
7,00 ali 10,00
brezplačno
brezplačno
0,50
0,20
0,10
0,30
0,30
0,20
0,50
0,50
0,50

ODŠKODNINA
Poškodovana nalepka (koda, RFID)
Oprema in obdelava nadomestnega gradiva
Popravilo poškodovanega gradiva
Zaščitni ovitki neknjižnega gradiva
MEDKNJIŽNIČNA IN MEDODDELČNA IZPOSOJA
Izposoja za študijske namene (po pogodbi iz območnosti)
Medknjižnična izposoja
Neprevzeta medknjižnična izposoja
Zamudnina za medknjižnično izposojo (po ceniku knjižnice)
Medoddelčna izposoja
Izpis transakcij na uporabnikovi izkaznici
Fotokopiranje in tiskanje
A4 tekst (čb) enostr. /obojestr
A4 barv enostr./obojestr.
A3 tekst (čb) enostr./obojestr.
A3 barv. enostr/obojestr.
Uporaba interneta
Poškodovana računalniška oprema

1,00

2,00
od 2,00 do 5,00
0,50
brezplačno
8,00
6,00
brezplačno
0,50
0,20/0,30
0,40/0,60
0,30/0,50
0,60/0,80
brezplačna

po izstavljenem računu serviserja
14.

Najem knjižničnih prostorov
Profitne ustanove/posamezniki – do 2 uri
Vsaka nadaljnja ura.
Neprofitne ustanove/posamezniki – do 2 uri
Vsaka nadaljnja ura

Cenik velja od 1. januarja 2020.

40,00
10,00
15,00
5,00

