CENIK
Članarina za 12 mesecev
članarina
dijaki in študenti od 18. do dopolnjenega 26. leta, upokojenci
mladoletni, brezposelni, invalidi, azilanti, člani DBL
pravne osebe

15,00
9,00
brezplačno
30,00

z ustreznim dokazilom
z ustreznim dokazilom

Članska izkaznica
Urbana
Urbana ob prvem vpisu predšolskega otroka
izdaja dvojnika (ob izgubi, uničenju)

2,00
brezplačno
4,00

po ceniku LPP
manipulativni stroški 2,00 € + Urbana 2,00 €

Zamudnina
knjižnično gradivo
gradivo Potujoče knjižnice

0,30
0,30

za enoto gradiva na dan obratovanja knjižnice
za enoto gradiva

0,50
1,00
2,10

strošek I. + II. obvestila
strošek II. + III. obvestila

1,00
3,00
7,50
5,00
1,00

za enoto gradiva
za enoto gradiva
za enoto gradiva
za enoto gradiva: oprema + bibliografski vnos
za enoto gradiva

Obvestilo o poteku roka izposoje
I. obvestilo
II. obvestilo
III. obvestilo

Odškodnina
zamenjava poškodovane kode na gradivu
popravilo poškodovanega gradiva
vezava poškodovanega gradiva
oprema nadomestnega gradiva
zamenjava poškodovane zaščitne škatle za AV gradivo
uničeno ali izgubljeno gradivo

višino odškodnine določi knjižnica

Naročilo, rezervacija, vračilo
naročanje, rezerviranje gradiva
vračilo gradiva v drugi knjižnici MKL

brezplačno
0,30

za enoto gradiva

Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
e-pošta
SMS
telefon ali obvestilo po pošti

brezplačno
0,80

storitev zaračuna telefonski operater naročnika
za klic / obvestilo

0,80

za vsako enoto gradiva

0,15

Neprevzeto gradivo
neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo

Medknjižnična izposoja
strokovno in študijsko gradivo iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja
gradivo iz drugih slovenskih knjižnic
posredovanje preslikanih dokumentov
posredovanje fotografij

brezplačno
7,00
3,00
3,00

za enoto gradiva
za storitev
za storitev

Fotokopiranje in tisk
A4 format ČB
A3 format ČB
A4 format barvni
A3 format barvni

0,10
0,20
0,20
0,40

na stran
na stran
na stran
na stran

Uporaba računalnika
za člane
za nečlane
za nečlane
uporaba slušalk

brezplačno
brezplačno
1,00
0,30

1 ura
15 min na dan
1 ura
kos, uporaba v CVŽU brezplačna

Ostalo
PVC vrečka
bombažna vrečka (srednja)
bombažna vrečka (velika)
bombažna majica
keramična skodelica
magnet, okrasni
revija Ljubljana med nostalgijo in sanjami
natis iz mikrofilma
vnos bibliografije

0,30
2,50
3,00
5,00
7,00
1,00
4,00
0,30
10,00

na stran (v Slovanski knjižnici)
na zapis (v Slovanski knjižnici)

Cenik velja od 16. 4. 2019.

