CENIK MEDOBČINSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE ŽALEC
Zadnjo spremembo v ceniku je sprejel svet Medobčinske splošne knjižnice Žalec na seji 23. 10. 2015
Ta cenik velja od 26. 10. 2015.

ČLANARINA - Veljavnost članstva je eno leto od dneva vpisa v knjižnico oz. od dneva, ko je članstvo
znova potrjeno
1. Člani do 18. leta starosti in brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS
2. Invalidi z 80- in večodstotno invalidnostjo
3. Dijaki nad 18 let in redni študenti
4. Upokojenci
5. Pravne osebe
6. Nezaposleni (ki niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS)
7. Drugi

brezplačno
brezplačno
9€
13 €
25 €
9€
15 €

ZAMUDNINE (na dan)
1. knjige, avdio kasete (21 dni brezplačno)
2. videokasete in CD (1 teden brezplačno)
3. CD ROMI in DVD (1 teden brezplačno)
4. Jezikovni tečaji (1 teden brezplačno)
5. zvočne knjige (21 dni brezplačno)
6. serijske publikacije (1 teden brezplačno)
Krajevne knjižnice, ki imajo odprto le 4 ure na teden ali manj:
zamudnina za knjige

0,25 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €/teden
0,25 €
0,25 €
0,25 €/teden

OPOMINI
1. opomin
2. opomin
3. opomin
Tretjemu opominu sledi izterjava prek pooblaščenega izterjevalca.

0,40 € + zamudnina
0,80 € + zamudnina
1,80 € + zamudnina

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA članom knjižnice (v ceno so všteti tudi poštni stroški) min. 6,26 €/enoto
Izposoja, zamudnine in opomini za medknjižnično izposojo se zaračunajo po ceniku dobavitelja.
Osrednja knjižnica Celje kot eno izmed posebnih nalog osrednje območne knjižnice, ki jo financira
Ministrstvo za kulturo RS, omogoča v okviru razpoložljivih sredstev članom knjižnic celjskega območja
brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v študijske namene,
posredovanega iz splošnih knjižnic celjskega območja.
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA knjižnicam

6€

MEDODDELČNA IZPOSOJA

brezplačno

ENKRATNA IZPOSOJA 20 € za enoto gradiva (ob vrnitvi gradiva stranki vrnemo 16 € ) (pogoj za
enkratno izposojo je osebna identifikacija)
DRUGO
1. Članska izkaznica s črtno kodo
2. RFID-nalepka

1€
3€

3. Nadomestilo za izgubljeno ali poškodovano knjigo, kaseto, CD, CD-ROM, ovitek
Nadomestilo za izgubljen izvod serijske publikacije znaša ceno izvoda le-te.

po poslovniku

4. Fotokopije oz. tisk
A4 črno-belo
obojestransko A4 črno-belo
A3 črno-belo
obojestransko A3 črno-belo
A4 barvno
obojestransko A4 barvno
A3 barvno
obojestransko A3 barvno

0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,30 €
0,50 €
0,40 €
0,70 €

5. Izpis o gradivu ali članu – ena stran

0,21 €

6. Prazen CD

1,25 €

7. Obvestilo o rezerviranem gradivu

0,42 €

8. Poizvedba za nečlane
Najkrajše obračunsko obdobje je 30 minut.

8,35 € /uro
4,17 €

9. Uporaba računalnika
Dostop do interneta
Skeniranje (ena stran)
Skeniranje (ena stran) – samostojno

brezplačno
0,60 €
brezplačno
3€

10. Pranje lutk

11. Gradivo iz bukvarne

cena je napisana na posameznem izvodu gradiva

Člani knjižnice, ki nimajo poravnanih obveznosti, si ne morejo izposoditi novega gradiva.
Poseben status (PČ - posebni član) imajo zaposleni knjižničarji, nekdanji delavci knjižnice, člani DBC, člani
sveta Medobčinske splošne knjižnice Žalec in člani, ki jim status določi vodstvo knjižnice.

