KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI
CENIK STORITEV 2019

1. VPISNINA
2. IZKAZNICA –
Je NEPRENOSLJIVA in jo
lahko uporablja le član, na
katerega se glasi!
3. ČLANARINA
Članarina se plača za 12 mesečno
članstvo; izjema je trimesečna
članarina.

Brezplačno
- članska (ob vpisu)
- nova zaradi spremembe imena ali
priimka
- izgubljena
a) člani do 18. leta starosti,
brezposelni
b) ostali člani:
- študenti
- gospodinje, kmetje,
upokojenci
- zaposleni, obrtniki, podjetniki
in svobodni poklici
- družine
- trimesečna članarina
- darilni bon za članarino

Brezplačno
Brezplačno
2€
Brezplačno
5€
5€
8€
10 €
3€
5 € ali 8 €

4. ZAMUDNINA
Za posamezno enoto gradiva ne
glede na vrsto - na dan

0,15 €

5. ODŠKODNINA ZA
POŠKODBE GRADIVA
Višino odškodnine za poškodbe
gradiva, ki jih je možno popraviti,
določi strokovna komisija ob
individualni obravnavi primera.
6. IZGUBLJENO ALI
UNIČENO GRADIVO Uporabnik nadomesti z novim ali
poravna višino nadomestila, ki jo
določi strokovna komisija in plača
stroške obdelave.
7. REZERVACIJE Z
OBVESTILOM
8. FOTOKOPIRANJE
Fotokopiramo samo lastno
gradivo!

9. SKENIRANJE

- stroški obdelave za enoto gradiva

cena se določi za
posamezen primer

2€

- za enkratno telefonsko ali
elektronsko sporočilo

Brezplačno

- A4 enostransko
- A4 obojestransko
- A3 enostransko
- A3 obojestransko

0,10 €
0,13 €
0,15 €
0,17 €
Brezplačno

10. IZPISI in TISKANJE
POIZVEDB
- črno-beli izpis - A4 – 1 stran
- črno-beli izpis – A3 – 1 stran
- barvni izpis –A4 - 1 stran
- barvni izpis –A3 - 1 stran
- pomoč pri urejanju in tiskanju
- naročilo transakcijskega izpisa

0,10 €
0,20 €
0,40 €
0,80 €
Brezplačno
5€
+ stroški izpisa

11. UPORABA
RAČUNALNIKA

12. MEDKNJIŽNIČNA
IZPOSOJA
Medknjižnične izposoje iz tujine
ne omogočamo.

- uporaba računalnika in programske
opreme pod pogoji, ki so navedeni
ob delovnih postajah za uporabnike
- pomoč pri uporabi računalnika

Brezplačno

-za kos gradiva iz koroških knjižnic
(Ravne, Dravograd, Slovenj Gradec)
- za kos gradiva iz drugih knjižnic v
Sloveniji
- za kos gradiva (drugim
knjižnicam)
- fotokopije – 1 stran

Brezplačno

Brezplačno

10 €
5€
0,85 €

ROKI IZPOSOJE
- knjižno gradivo, multimedijsko gradivo, zvočne knjige, CD romi
- revije, glasbeni CD-ji, DVD-ji
- gradivo v čitalnici

3 tedne
1 teden
3 dni

OMEJITVE
- članstvo v knjižnici je pogoj za izposojo gradiva,
- omejitve, ki so vezane na disciplino posameznega člana, knjižnica sproti individualno
določa v skladu s pravilnikom o poslovanju knjižnice.

CENIK VELJA OD 01.01.2019

