NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Turjaška 1, Ljubljana

CENIK STORITEV
(velja od 18. 12. 2015)
1.

ČLANARINA IN ELEKTRONSKA IZKAZNICA

Fizične osebe

Cena

Cena izkaznice

članarina za 12 mesecev

15,00 €

3,00 €

članarina za 3 mesece

6,00 €

3,00 €

brezplačno

3,00 €

članarina za 1 dan*

* Članarina za en dan velja za tekoči dan. Podaljšanje članstva je možno za 3 ali 12 mesecev, za
nezaposlene z dokazilom ZRSZ 6 mesecev.

Osebe, ki so oproščene plačila članarine







osebe do 18. leta starosti
nezaposleni z dokazilom ZRSZ
osebe, ki živijo v težkih socialnih pogojih
z dokazilom CSD
člani ZBDS z veljavno člansko izkaznico
častni člani
študentje (dodiplomski in podiplomski,
redni in izredni) Univerze v Ljubljani

Cena

Cena izkaznice

brezplačno

3,00 €

brezplačno*

3,00 €

* Prispevek za letno članarino za knjižnice Univerze v Ljubljani, NUK in CTK študentje poravnajo ob
vpisu na visokošolski zavod.

Osebe, ki so upravičene do članarine
s popustom
 dijaki nad 18 let starosti
 študentje (dodiplomski in podiplomski,
redni in izredni) ostalih visokošolskih
zavodov
 upokojenci in osebe s posebnimi
potrebami
Vračilo varščine za vrnjeno
nepoškodovano elektronsko izkaznico

Cena

Cena izkaznice

6,00 €

3,00 €

Cena

Varščina

izdano pred letom 2010

6,00 €

izdano po letu 2010 do 8. 8. 2015

8,00 €

Člani so
upravičeni do
vračila varščine
za elektronsko
izkaznico
največ eno leto
po preteku članstva.
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2.

NAJEM GARDEROBNIH OMARIC

Vrsta najema

Cena

30 dnevni najem velike garderobne omarice

4€

30 dnevni najem srednje garderobne omarice

3€

30 dnevni najem majhne garderobne omarice

2€

90 dnevni najem velike garderobne omarice

10 €

90 dnevni najem srednje garderobne omarice

7€

90 dnevni najem majhne garderobne omarice

4€

odškodnina za nevrnjen ključ garderobne omarice

15 €

V primeru, ko uporabnik želi v času obiska v NUK uporabiti garderobno omarico, mora ob prevzemu
ključev položiti dnevno varščino v višini 8 EUR, ki mu jo ob vrnitvi ključev v istem dnevu, vrnemo. Če
uporabnik ključa ne vrne isti dan, ni upravičen do vračila varščine, hkrati pa mu zaračunamo
odškodnino za nevrnjen ključ.

3.

NAROČANJE IN REZERVACIJE GRADIVA

Storitev

Cena

naročanje oziroma rezervacija gradiva

brezplačno

obvestilo o rezerviranem gradivu (po telefonu ali e-pošti)

brezplačno

odškodnina za neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo
(na enoto gradiva)

4.

0,60 €

ZAMUDNINA IN STROŠKI OBVEŠČANJA O POTEKU ROKA IZPOSOJE

zamudnina (dan / enota)

0,20 €

zamudnina pri izposoji v čitalnico (dan / enota)

3,00 €

obvestilo (po e-pošti)

brezplačno

obvestilo (navadna pisemska pošiljka)

2,00 €

obvestilo pred izterjavo (pisemska pošiljka s povratnico)

4,00 €

izterjava

po veljavnem ceniku
podjetja za izterjavo
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5.

ODŠKODNINA ZA IZGUBLJENO, UNIČENO ALI POŠKODOVANO
KNJIŽNIČNO GRADIVO

5.1. Izgubljeno ali uničeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim gradivom (ista
številka ISBN, izdajatelj, letnica izida in izdaja oziroma ista številka ISSN, letnik in številka
revije). Z novejšo izdajo se lahko publikacijo nadomesti le v primeru, če je izgubljeni izvod
dvojnica (pred signaturo ima oznako U).
Če uporabnik ne nadomesti izgubljenega ali uničenega gradiva v dveh mesecih, je zanj
dolžan poravnati odškodnino.
Če je gradivo še v prodaji, zaračunamo odškodnino v višini nabavne vrednosti gradiva.
Če knjige ni več v prodaji, zaračunamo odškodnino po naslednjem ceniku:
 gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 1999
 gradivo, ki je izšlo po 01. 01. 2000

80,00 €
50,00 €

Če revije ni več v prodaji, zaračunamo odškodnino v višini 30 €.
5.2. Poškodovano gradivo: stopnjo poškodbe gradiva in ceno opravljenega knjigoveškega
ali restavratorskega posega določijo strokovni delavci knjižnice za vsak primer posebej,
vendar ne manj kot 25,00 €.
5.3. Za vsak izvod izgubljenega, uničenega ali poškodovanega gradiva zaračunamo še
stroške opreme in bibliografske obdelave nadomestnega gradiva v višini 10,00 € na
enoto.

6.

INFORMACIJSKE STORITVE, VNOS OSEBNIH BIBLIOGRAFIJ V SISTEM
COBISS IN SVETOVANJE
Cena ure

Cena ure za
študente

priprava informacijske tematske poizvedbe
po naročilu uporabnika (do 1 ure brezplačno)

8,35 €

6,00 €

vnos osebnih bibliografij v sistem COBISS

23,82 €

-

svetovalno oziroma raziskovalno delo

28,50 €

-

Storitev

Storitev

Cena

tiskanje dokumentov iz elektronskih informacijskih virov (cena strani)

0,10

prenos digitalnih posnetkov po e-pošti ali na USB ključ
prenos digitalnih posnetkov na fizične nosilce zapisov (CD, DVD)

brezplačno
1,65 €
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7.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA IN POSREDOVANJE GRADIVA

7.1. Izposoja in posredovanje gradiva iz zbirke NUK

Vrsta gradiva

Cena enote
za člane
NUK

kopija članka iz tiskane revije, zbornika itn.
(dostava po e-pošti)
 do 15 strani
 vsaka nadaljnja stran
kopija članka iz elektronske revije, zbornika itn.
(dostava po e-pošti)

Cena enote
za nečlane
NUK

3,00 €
0,10 €

5,00 €
0,10 €

1,50 €

3,00 €

Za nujna naročila kopij člankov (v 24 urah) je cena dvojna.

Vrsta gradiva

Cena enote

knjiga iz zbirke NUK (osebni prevzem)

brezplačno

knjiga iz zbirke NUK (dostava po pošti)

6,00 €

7.2. Izposoja in posredovanje gradiva iz drugih slovenskih knjižnic
Vrsta gradiva

Cena enote
osebni
prevzem
3,00 €
0,10 €

kopija članka iz revije, zbornika itn.
 do 15 strani
 vsaka nadaljnja stran

dostava po
pošti
4,00 €
0,10 €
8,00 €

knjiga (samo osebni prevzem)

Storitev opravljamo le za člane NUK, ki imajo do knjižnice poravnane vse dolgove. Člani NUK imajo 50
% popust za tisto gradivo, ki ga od knjižnic dobaviteljic prejmemo brezplačno.

7.3. Mednarodna izposoja in posredovanje gradiva iz tujine
ČLANEK

Cena enote

Cena enote
za študente

9,00 €

7,00 €

V primeru bistvenega odstopanja cene posameznega ponudnika od cene v ceniku zaračunamo
storitev po ceni dobavitelja.

Cena enote

Cena enote
za študente

Subito: evropske države razen Velike Britanije

21,00 €

17,00 €

BL DSC: Velika Britanija

34,00 €

27,00 €

OCLC: ZDA in druge neevropske države

35,00 €

28,00 €

UMI Proquest – Doctoral Dissertations - elektronska
oblika

38,00 €

36,00 €

KNJIGA

Pri posredovanju nujnih naročil s posebno dostavo in posredovanju gradiva, kjer dobavna cena
bistveno odstopa od navedene v ceniku (nižja ali višja), storitev obračunamo po računu dobavitelja.
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8.
8.1.

REPRODUCIRANJE GRADIVA IZ ZBIRK NUK
Samopostrežno kopiranje

Storitev
samopostrežno fotokopiranje*

Cena kopije
0,07 €

format A4

* Kartice za 50, 100, 200 ali 400 kopij so naprodaj v prostoru izposoje (pritličje, soba 4) in Reprocentru
(soba 604 v kletnih prostorih).

8.2. Storitve reproduciranja gradiva
Reproduciranje knjižničnega gradiva izvajamo v skladu z avtorskopravno zakonodajo in
določili licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi gradiva.
V primeru dostave naročenih kopij gradiva po pošti naročniku zaračunamo tudi stroške
pošiljanja.
8.2.1 Fotokopiranje gradiva in tiskanje na tiskalniku
Storitev

Cena strani

tiskanje dokumentov iz elektronske oblike

0,10 €
0,20 €

format A4
fotokopiranje (za gradivo, ki je izšlo po letu 1945) format A3
digitalni posnetek gradiva, poslan po elektronski
pošti ali prenesen na USB ključ
(za gradivo, ki je izšlo po letu 1945)
natisnjen digitalni posnetek gradiva
(za gradivo, ki je izšlo pred letom 1945)*

do formata A3

0,10 €

format A4
format A3

0,40 €
0,80 €

* Gradivo, ki je izšlo pred letom 1945, je možno kopirati na fotokopirnem stroju samo, če je dobro
ohranjeno in ga ima knjižnica v več izvodih.

8.2.2 Digitalno reproduciranje gradiva (s skenerjem)
Storitev

Cena strani

barvno tiskanje digitalnih posnetkov

format A4
format A3

0,50 €
1,00 €

posnetek nizke ločljivosti (do 200 dpi)

do formata A3

0,80 €

posnetek srednje ločljivosti (od 200 do 300 dpi)

do formata A3

4,15 €

posnetek visoke ločljivosti (od 300 do 1.200 dpi)

do formata A3

16,70 €

Storitev
prenos digitalnih posnetkov po e-pošti ali na USB ključ

Cena
brezplačno

prenos digitalnih posnetkov na fizične nosilce zapisov (CD, DVD)

1,65 €

Rokopisno gradivo ter starejše in redke tiske skeniramo le v srednji in visoki ločljivosti.
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8.2.3. Izdelava reprodukcij z mikrofilma
Storitev
tiskana kopija

Cena strani
0,20 €
0,40 €

format A4
format A3

0,20 €

digitalni posnetek

Storitev

Cena

prenos digitalnih posnetkov po e-pošti ali na USB ključ

brezplačno

prenos digitalnih posnetkov na fizične nosilce zapisov (CD, DVD)

1,65 €

8.2.4 Kopije časnikov
Cena enote
za člane
NUK

Vrsta storitve

Cena enote
za nečlane
NUK

tiskana kopija časnika iz mikrofilma*

9,00 €

12,00 €

digitalni posnetek časnika iz mikrofilma (dostava po e-pošti)

5,00 €

8,00 €

Ponudba obsega izdelavo kopije ene številke časnika v celotnem obsegu, brez prilog. V primeru
bistvenega odstopanja obsega izbrane številke časnika od povprečja si pridržujemo pravico do
spremembe cene.

* V ponudbo je vključena tudi zaščitna mapa.
8.2.5 Storitev EOD – digitalizacija in ponatis knjig po naročilu
Storitev EOD (e-knjige po naročilu) omogoča digitalno reproduciranje in ponatis knjig iz
zbirke NUK v celotnem obsegu, kadar niso več avtorskopravno varovane. Prevzem e-knjig in
plačilo storitve je v Reprocentru (soba 604 v kletnih prostorih) oziroma prek spleta, ponatise
knjig prejmejo uporabniki po pošti na dom.
Storitev EOD
digitalni posnetek z optično prepoznavo znakov
(OCR)
prenos digitalnih posnetkov na CD
(dostava po pošti):
 Slovenija
 države EU
 druge države
natis digitaliziranih knjig:*
 cena natisa
 dostava po pošti za Avstrijo, Nemčijo, Švico,
Belgijo, Finsko, Luksemburg, Nizozemsko,
Veliko Britanijo
 dostava po pošti za druge države EU
 dostava po pošti za ostale države

Cena knjige
10 € + 0,10 € na stran
1,00 €
3,00 €
6,00 €
8,00 €
6,00 € + 0,02 € na stran + poštnina
0,00 €
6,00 €
14,00 €

* Pogoj za storitev je naročilo digitalizacije, če izbrana knjiga še ni bila digitalizirana.
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9.

PRIPRAVA IN UPORABA GRADIVA ZA POSEBNE NAMENE (razstave,
snemanje ipd.)

Storitev

Cena na uro

priprava informacijske tematske poizvedbe

16,70 €

naročanje in priprava gradiva

16,70 €

enostavna restavratorska dela

16,70 €

zahtevnejša restavratorska dela

25,00 €

10.

NAJEM IN UPORABA PROSTORA

10.1. Najem prostora
do 3 ure

3–4 ure

4–5 ur

5–8 ur

8–12 ur

več kot
12 ur

75,00 €

100,00 €

125,00 €

150,00 €

175,00 €

250,00 €

63,00 €

84,00 €

110,00 €

126,00 €

147,00 €

210,00 €

Razstavna dvorana

75,00 €

100,00 €

125,00 €

150,00 €

175,00 €

250,00 €

Velika čitalnica

126,00 €

168,00 €

210,00 €

252,00 €

294,00 €

420,00 €

Sejna soba (do 25 oseb)

33,00 €

44,00 €

55,00 €

66,00 €

77,00 €

110,00 €

Prostor
Računalniška učilnica
(do 30 oseb)
Učilnica na Leskoškovi
(do 70 oseb)

10.2. Uporaba prostora v NUK za snemanje* (TV in filmske ekipe) ali fotografiranje
Dolžina uporabe prostora

Cena

do 3 ure

121,00 €

poldnevno delo ekipe

146,00 €

celodnevno delo ekipe

230,00 €

* Ob presoji, da oddaja prispeva k promociji NUK, lahko ravnateljica knjižnice odobri brezplačno
snemanje.

V cenah storitev najema (prostorov z opremo, garderobnih omaric) in uporabe
prostorov NUK za snemanje, restavratorskih del ter samopostrežnega fotokopiranja je
vključen davek na dodano vrednost v višini 22 %.
Vse ostale storitve NUK so, skladno s 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1
oproščene plačila davka na dodano vrednost, razen zamudnin in odškodnin (za
izgubljeno ali neprevzeto rezervirano oziroma naročeno gradivo ter izgubljene ključe
garderobnih omaric), ki so neobdavčljive skladno s 13. členom PZDDV-1.

Martina Rozman Salobir
ravnateljica
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