2.
2.1.

5.

OPOMINI IN ZAMUDNINE
ZAMUDNINA (enota na dan)
pri izposoji na dom
pri izposoji v čitalnico

5.1.
0,24 €
5,74 €

2.2.

OPOMIN
prvi opomin
0,46 €
drugi opomin
0,92 €
tretji opomin
1,99 €
opomin pred tožbo
3,06 €
REPRODUCIRANJE GRADIVA
3.
(kopiranje, tiskanje, digitalno reproduciranje)
3.1. KOPIRANJE in TISKANJE
3.1.1. za člane
študenti UL
ostali člani
cena A4 ČB strani
0,06 €
0,08 €
cena A3 ČB strani
0,12 €
0,16 €
cena A4 barvne strani
0,15 €
0,20 €
cena A3 barvne strani
0,30 €
0,40 €
3.1.2. za nečlane
cena A4 ČB strani (lastno gradivo)
0,08 €
cena A3 ČB strani (lastno gradivo)
0,16 €
cena A4 barvne strani (lastno gradivo)
0,20 €
cena A3 barvne strani (lastno gradivo)
0,40 €
gradivo CMK ČB
po ceniku MI
gradivo CMK barvno
po ceniku MI + 0,20 € / stran A4
3.2. DIGITALNO REPRODUCIRANJE
člani
nečlani
gradivo CMK
0,10 € / stran
po ceniku MI
lastno gradivo
0,10 € / stran
0,27 € / stran
4.

VEZAVA
spirala 6 mm – 50 mm

1,02 € - 2,64 €

5.2.

STORITVE MEDKNJIŢNIČNE IZPOSOJE
IZPOSOJA IN DOBAVA GRADIVA
IZ CMK (za nečlane)
članek – po pošti (do 20 strani)

4,76 €

članek – po elektronski pošti (do 20 strani)
vsaka nadaljnja stran

3,82 €
0,09 €

izposoja knjige – poslano po pošti
izposoja knjige – osebni prevzem

7,17 €
2,40 €

nujna naročila v 24 urah
IZPOSOJA IN DOBAVA GRADIVA
IZ DRUGIH SLOVENSKIH KNJIŢNIC
članek – po pošti (do 20 strani)

dvojna cena
domači promet

mednarodno

cena dobavitelja

članek – po elektronski pošti (do 20 strani)
cena dobavitelja
izposoja knjige (za člane CMK, knjižnice in
cena dobavitelja
delovne organizacije)
nujna naročila v 24 urah
dvojna cena
IZPOSOJA IN DOBAVA GRADIVA
5.3.
člani
nečlani
IZ TUJIH KNJIŢNIC
5.3.1. SUBITO: nemške, avstrijske in švicarske knjiţnice
članek – po pošti (do 20 strani)
10,70 €
12,40 €
članek – po elektronski pošti (do 20 strani)
8,70 €
10,40 €
licenčnina – doplačilo za manjše število
3,50 € - 6,00 €
člankov
izposoja knjige (za člane CMK, knjižnice in
17,53 € + PTT
18,36 € + PTT
delovne organizacije)
nakup barvne kopije
8,70 €
10,40 €
5.3.2. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, ZDA
članek – po elektronski pošti (do 50 strani)
nakup barvne kopije

10,90 €
11,90 €

12,60 €
13,60 €

5.3.3. DRUGE TUJE KNJIŢNICE
cena dobavitelja
+ 1,50 €
izposoja knjige (za člane CMK, knjižnice in cena dobavitelja
delovne organizacije)
+ 1,50 €
NAKUP GRADIVA S KREDITNO KARTICO
5.3.4.
(neposredno pri zaloţniku)
cena dobavitelja
+ 1,50 €
članek – po navadni ali elektronski pošti

cena dobavitelja
+ 3,00 €
cena dobavitelja
+ 3,00 €

cena dobavitelja
+ 3,00 €

6.

6.2.

INFORMACIJSKE IN SVETOVALNE
STORITVE
KAZALA REVIJ

6.3.

kopije kazal
kazala elektronskih revij z izvlečki (1-10
strani)
kazala elektronskih revij z izvlečki (po
elektronski pošti)
IZOBRAŢEVALNI TEČAJI

6.1.

7
7.1.
7.2.

23,82 EUR / uro + tekoči stroški
člani

nečlani

0,08 € / stran

0,57 € / stran

2,13 €

2,59 €

1,65 € / kazalo

2,13 € / kazalo

člani
brezplačno
za člane, ki imajo
poravnano letno
članarino

nečlani

UPORABNIK SAM NADOMESTI
GRADIVO
GRADIVO NADOMESTI CMK
stroški nabave

23,82 €

ni dodatnih stroškov

1.2.
65,91 € / enoto

uporaba garderobne omarice

50 € / enoto gradiva
10,00 €

1.3.

10,00 €

Pri knjižničnih storitvah CMK se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena
ZDDV-1, Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006).

ČLANARINE
LETNA ČLANARINA
študentje UL s statusom
študentje UL brez statusa (1 leto)
in študentje drugih univerz s statusom
druge fizične osebe

5,74 € / enoto
15,22 € / enoto

KAVCIJE
izposoja gradiva tujim državljanom
izposoja slušalk

1.
1.1.

dejanski stroški

GRADIVO, KI GA NI MOGOČE NADOMESTITI
odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče
nabaviti

8.

(velja od 1. oktobra 2013 dalje)

IZGUBLJENO IN POŠKODOVANO GRADIVO

stroški obdelave
bančni stroški pri naročilu gradiva iz tujine
7.3.

CENIK STORITEV CMK

INFORMACIJSKE, SVETOVALNE IN IZOBRAŢEVALNE STORITVE

1.4.

1.5.

POLLETNA ČLANARINA
študentje UL brez statusa (1 leto)
in študentje drugih univerz s statusom
druge fizične osebe
ČETRTLETNA ČLANARINA
študentje UL brez statusa (1 leto)
in študentje drugih univerz s statusom
druge fizične osebe
MESEČNA ČLANARINA
študentje UL brez statusa (1 leto)
in študentje drugih univerz s statusom
druge fizične osebe

14,78 €
37,06 €
9,36 €
21,80 €
4,68 €
10,90 €
2,40 €
4,25 €

OSTALO
brezposelni, osebe mlajše od 18 let

1.6.

plačana ob vpisu

NADOMESTNA (IZGUBLJENA)
ČLANSKA IZKAZNICA

brezplačno ob predloženem
dokazilu
3,31 €

