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CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV 2016/17 

 

 STORITEV CENA 

1 Letna članarina 
– študenti UL s statusom1 
– študenti UL brez statusa (eno leto) 
– osebe od 15. do 18. leta starosti, srednješolci, dijaki  
– druge fizične osebe  
– brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje 

 
15,06 EUR 
15,06 EUR 
brezplačno 
19,00 EUR 
brezplačno 

2 Mesečna članarina 
– študenti UL brez statusa (absolventi; možno koristiti le za 

dobo treh mesecev) 

 
4,00 EUR 

 

3 Zamudnina 
– za izposojo na dom (izvod/dan) 

 
0,25 EUR 

4 Opomini 
– prvi opomin 
– drugi opomin 
– tretji opomin 

– opomin pred tožbo 

 
0,46 EUR 
0,93 EUR 
2,01 EUR 

16,00 EUR 

5 Izgubljena enota knjižničnega gradiva 
– odškodnina (če vrednost ni znana) 
– domača knjiga 
– tuja knjiga 
– domača revija 
– tuja revija 
– stroški obdelave (SO) 
– bančni stroški pri naročilu iz tujine (BS) 

 
25,00 EUR 

vrednost + SO 
vrednost + SO + BS 

vrednost + SO 
vrednost + SO + BS 

5,74 EUR 
15,22 EUR 

6 Poškodovano gradivo stroški popravila 

7 Medknjižnična izposoja v okviru Slovenije 
Lastno gradivo 
– izposoja enote knjižnega gradiva 
– članek do 20 strani (fotokopije) 

– vsaka nadaljnja stran 
– članek poslan elektronsko 
– nujno naročilo članka, pošiljanje po telefaksu (realizacija v 

24 urah) 

 
 

7,17 EUR 
4,76 EUR 
0,10 EUR 
3,82 EUR 

dvojno 

8 Informacijske in svetovalne storitve 
– informacijske storitve 
– svetovalne storitve 
– tematske retrospektivne poizvedbe 
– priprava, vnos in vodenje bibliografij 

 
23,30 EUR/uro + stroški 
23,30 EUR/uro + stroški 
23,30 EUR/uro + stroški 
23,30 EUR/uro + stroški 

9 CD-R 0,60 EUR 

10 Fotokopiranje in tiskanje  
  ENOSTRANSKO OBOJESTRANSKO 

 A4 izključno ČB 0,05 EUR 0,10 EUR 
 A4 barvno (ne glede na barvno pokritost) 0,20 EUR 0,40 EUR 

 A3 izključno ČB 0,10 EUR 0,20 EUR 
 A3 barvno (ne glede na barvno pokritost) 0,40 EUR 0,80 EUR 

 
Storitve knjižnic so neobdavčene v skladu z ZDDV. V ceni fotokopiranja, tiskanja in CD-ROM-a je že 
vključen 22 % DDV. 
Cenik velja od 1. 10. 2016 dalje. 

                                                 

1 Študenti UL plačajo članarino ob vpisu na matični fakulteti.  


