Cenik Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za leto 2022
Članarina za 12 mesecev
osebe nad 18 let

12,00 €

študenti

8,00 € z ustreznim dokazilom

upokojenci

8,00 € z ustreznim dokazilom

pravne osebe

20,00 €

Članarina za 3 mesece
za vse kategorije

4,00 €

Plačila članarine so oproščeni:
•

osebe do 18. leta

z ustreznim dokazilom

•

dijaki

z ustreznim dokazilom

•

brezposelni

z ustreznim dokazilom

•

člani, ki uporabljajo samo storitve Potujoče
knjižnice

Darilni bon za članarino
osebe nad 18 let
Študenti, upokojenci

12,00 €
8,00 €

Članska izkaznica
ob včlanitvi

brezplačno

ob včlanitvi na Potujoči knjižnici

3,00 € za osebe, starejše od 18 let

nadomestna izkaznica za uničeno ali izgubljeno
izkaznico

3,00 €

Zamudnina
za knjige, zemljevide, CD-ROMe

0,20 € za enoto gradiva na dan odprtosti
knjižnice

za revije, avdio- in videogradivo

0,30 € za enoto gradiva na dan odprtosti
knjižnice

za gradivo, izposojeno na Potujoči knjižnici

0,30 € za enoto gradiva na izposojevalni rok

Opomini*
1. opomin

1,00 €

2. opomin

1,50 €

3. opomin

2,50 €

4. opomin

5,00 € *stroški opominov se seštevajo

Obveščanje o rezerviranem gradivu
Telefonsko obvestilo

brezplačno

E-pošta

brezplačno

SMS-obvestilo

storitev zaračuna telefonski operater

Stroški tiska ali fotokopij
A4-format črno-belo

0,20 € na stran

A4-format barvno

0,40 € na stran

A3-format črno-belo

0,40 € na stran

A3-format barvno

0,80 € na stran

Medknjižnična izposoja članom
študijsko gradivo iz knjižnic Goriškega območja
gradivo iz ostalih slovenskih knjižnic
posredovanje člankov

brezplačno
10,00 € za enoto gradiva
3,00 € za članek (+ stroški tiska na stran)

gradivo iz tujine
neprevzeto gradivo

po dejanskih stroških
10,00 € za enoto gradiva

Medknjižnična izposoja ostalim knjižnicam
posredovanje študijskega gradiva knjižnicam Goriškega
območja

brezplačno

posredovanje gradiva ostalim knjižnicam

8,00 € za enoto gradiva

posredovanje člankov

3,00 € za storitev (+ stroški tiska na stran)

Poškodovano, uničeno in izgubljeno gradivo
uničena nalepka
(črtna koda, nalepke za varovanje ipd.)

0,50 € za nalepko

poškodovano gradivo

odškodnino določi knjižnica

uničeno ali izgubljeno gradivo

plačilo glede na vrednost gradiva ali
zamenjava z enakim

strošek strokovne obdelave zamenjanega gradiva

4,00 € za enoto gradiva

Uporaba računalnikov in dostop do interneta
za člane

brezplačno s člansko izkaznico

za uporabnike

brezplačno z osebnim dokumentom

Ostale storitve
e-posredovanje skeniranega gradiva brez oblikovanja

0,10 € za skenirano stran

skeniranje z oblikovanjem

2,00 € za skenirano stran (+ stroški tiska na stran)

digitalno fotografiranje knjižničnega gradiva

2,00 € za posnetek (+ stroški tiska na stran)

izdelava bibliografskega zapisa

15,00 € za zapis

publikacija G. Mrak

3,00 €

antikvarna prodaja odpisanega gradiva

1,00 € za enoto gradiva

torba z logotipom

1,50 €

iskanje zahtevnejših informacij

15,00 €

pošiljanje gradiva po pošti na območju Slovenije

3,50 € za pošiljko do 5 enot gradiva

neprevzeto gradivo v paketniku

1,00 € na paketnik

Izterjava gradiva
poziv k vrnitvi gradiva
izterjava preko pooblaščene organizacije

5,00 € za storitev
dolžniku stroške zaračuna pooblaščena
organizacija po svojem ceniku

Najem prostorov in opreme
galerija in/ali atrij knjižnice z opremo

100,00 € za 1. uro prireditve, vsaka naslednja
začeta ura 80 €

Storitve iz 6. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS 29/2003) so brezplačne.
DDV se ne obračuna v skladu s 94. členom ZDDV-1.
Cenik storitev je potrdil Svet knjižnice na svoji 9. redni seji dne 20. 12. 2021 in velja od 1. 1. 2022.

