
Cenik storitev 

 

Letna članarina 

 zaposleni: 10,00 EUR 

 dijaki in študenti nad 18 let, upokojenci: 6,00 EUR z ustreznim dokazilom 

 pravne osebe: 20,00 EUR 

Članarine so oproščeni: 

 otroci in mladina do 18. leta starosti 
 invalidi (z ustreznim dokazilom) 
 brezposelni (z ustreznim dokazilom) 
 prejemniki socialne pomoči (z ustreznim dokazilom) 
 člani ZBDS (s člansko izkaznico ZBDS in plačano članarino za tekoče leto) 
 vzgojno-izobraževalni in kulturni zavodi na območju celotnega prostora območne knjižnice 

Članska izkaznica 

 izgubljena izkaznica: 5,00 EUR  
 poškodovana izkaznica: 2,00 EUR  
 zamenjava izkaznice: 2,00 EUR  

Darilni bon 

 10,00 EUR – strošek članarine 

Zamudnina 

 Gradivo:   0,20 €/dan/enota gradiva  
 Gradivo potujoče knjižnice:  0,50 € za enoto na eno obdobje  

  

Opomini in izterjava  

 1. opomin: 2,50 EUR  
 2. opomin: 5,00 EUR  
 3. opomin: 7,50 EUR  
 izterjava: 44,00 EUR 

  

Izgubljeno, poškodovano ali uničeno gradivo 

 nadomestilo z novim, enakim gradivom + 6,00 EUR / kos gradiva – strošek obdelave  
 2-kratna cena, vnešena pri obdelavi gradiva, za gradivo, pridobljeno z nakupom  
 45,00 EUR (2-kratna tržna cena knjige) za gradivo, pridobljeno z obveznim izvodom ali darom  
 2,00 EUR - oprema poškodovanega gradiva (nalepke, ovoja, vezave, kopiranja)  

 



 Medknjižnična izposoja 

 Knjižno gradivo, revije, AV gradivo: 

 iz drugih knjižnic: 7,00 EUR / kos  
 iz drugih knjižnic: pošiljanje po pošti na dom: 8,00 EUR / kos + PPN *  
 v druge knjižnice: 7,00 EUR / kos  
 v splošne knjižnice dolenjskega območja: brezplačno do višine sredstev, ki jih zagotavlja 

Ministrstvo za kulturo 

 

Fotokopije: 

 iz drugih knjižnic: cena dobavitelja  
 v druge knjižnice: cena kopije po ceniku + 2,10 EUR  

Skeniranje:  

 iz drugih knjižnic: cena dobavitelja  
 v druge knjižnice: skeni A4 brez tiskanja (največ do 10 strani): 2,00 EUR + 0,10 EUR/stran  
 v splošne knjižnice dolenjskega območja: brezplačno 

Za nepravočasno vrnjeno gradivo zaračunavamo dnevno zamudnino in opomine po ceniku. 
* PPN – poštnino plača naslovnik 

  

Fotokopiranje, skeniranje, tiskanje in digitalizacija 

 fotokopiranje:  

 0,10 EUR (1x A4 enostransko)  
 0,15 EUR (1x A4 obojestransko)  
 0,20 EUR (1x A3 enostransko)  
 0,25 EUR (1x A3 obojestransko)  

barvno fotokopiranje:  

 0,60 EUR (1x A4 enostransko)  
 1,00 EUR (1x A4 obojestransko)  
 1,00 EUR (1x A3 enostransko)  
 1,50 EUR (1x A3 obojestransko)  

tiskanje ČB: 

 0,15 EUR / kos  

tiskanje barvno: 

 0,60 EUR / kos  

 



digitalizacija s tiskanjem (samostojno):  

 0,70 EUR / kos  

digitalizacija gradiva za pošiljanje po e-pošti:  

 za člane: 1,00 EUR / 1 posnetek  
 za nečlane: 2,00 EUR / 1 posnetek  

digitalizacija gradiva iz posebnih zbirk z zapisom na CD:  

 za člane: 1,50 EUR / 1 posnetek  
 za nečlane: 3,00 EUR / 1 posnetek  

  

Obdelava knjižničnega gradiva za druge knjižnice 

 12,00 EUR / ura  

  

Izdelava bibliografij raziskovalcev 

 člani: 11,00 EUR / ura  
 nečlani: 12,00 EUR / ura  
 pravne osebe: 12,00 EUR / ura  

  

Nadstandardne poizvedbe, iskanje in priprava informacij za nečlane 

 6,00 EUR / do 30 min  

 

Drugo 

 Fotografije: 0,40 EUR / kos  
 CD (prazen): 0,60 EUR / kos  
 Izpis o gradivu iz arhiva: 4,00 EUR / 6 mesecev  
 Bukvarna: od 0,50 EUR dalje / kos  
 Zavijanje knjig: 2,50 EUR / kos  
 Tematske ure izven KMJ po naročilu: 25,00 EUR / skupina  
 Postavitev tematske razstave po naročilu: 50,00 EUR  
 Izposoja gradiva iz posebnih zbirk za tržne namene: cena se oblikuje po dogovoru  
 Obisk Nodija: 50,00 EUR 
 Glasbena zgoščenka DAN D – DNA D: 10,00 EUR 

  

 

 



Cenik publikacij založništva Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 

 1.   Miloš Jakopec: Bibliografija periodike na Dolenjskem 1848 – 1993                    23,00 EUR   
2.   Zbornik MIRAN JARC (1900 – 1942): Ob stoletnici umetnikovega rojstva            11,00 EUR  
3.   Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, faksimile rokopisa                                       29,00 EUR 
4.   Karel Bačer: Gradivo za dolenjski biografski leksikon                                               29,00 EUR  
5.   Zbornik BOGO KOMELJ : (1915-1981) : ob devetdesetletnici rojstva                     13,00 EUR  
6.   Razglednica                                                                                                                          0,50 EUR       
7.   Zakladi duha skozi stoletja v Posebnih zbirkah Boga Komelja  
(komplet promocijskih razglednic)                                                                                        4,00 EUR 
8. Katalog »Novomeški slikar Franc Ksaver Skola«                                                          7,00 EUR 
9. Rokovnik                                                                                                                                 4,00 EUR 
10. Spominska ovojnica z znamko in žigom                                                                        2,00 EUR 
11. Publikacija o KMJ v slovenskem jeziku                                                                          3,00 EUR 
12. Publikacija o KMJ v angleškem jeziku                                                                           4,00 EUR 

13. Publikacija »Pisatelj Milan Pugelj: ob 130. letnici rojstva novomeškega rojaka«      7,00 EUR 
14. Promocijska vrečka KMJ           1,00 EUR 
15. Zbornik strokovnega posvetovanja Knjižnica – igrišče znanja in zabave  7,00 EUR 
16. Koledar 2015 »Novo mesto na starih razglednicah«     5,00 EUR 
17. Publikacija o Janezu Krajcu        15,00 EUR 
 
 
 Najem prostorov 

 Trdinova čitalnica (60 oseb) 

 30,00 EUR / do 2 uri  
 50,00 EUR / do 4 ure  
 80,00 EUR / do 8 ur  
 110,00 EUR / do 12 ur / na dan  

Učilnica (30 oseb) 

 30,00 / do 4 ure  
 50,00 / do 8 ur  
 80,00 / do 12 ur / na dan  

Velika čitalnica (14 oseb) 

 20,00 EUR / do 4 ure  
 40,00 EUR / do 8 ur  
 60,00 EUR / do 12 ur / na dan  

Dodatna računalniška oprema in platno 

 8,00 EUR / ura  

LCD projektor 

 20,00 EUR / dan  

Ozvočenje 



 10,00 EUR / ura  
 20,00 EUR / dan  

 Dežurstvo na prireditvi 

 15 EUR/ura 

 

Opombe: 

Za neprofitne uporabnike priznavamo 20% popust (pogoj je predloženo dokazilo). 
Cene v tem ceniku ne vsebujejo DDV, ker se DDV ne obračunava v skladu s 94. členom ZDDV. 

V skladu z 8. členom Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto nudi 
knjižnica naslednje brezplačne storitve:  

  dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice in čitalnice in na dom,  
 seznanjanje z novostmi,  
 rezervacije gradiva,  
 dostop in uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,  
 dostop in uporabo zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov v skladu s 

pogodbenimi določili in viri financiranja,  
 posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,  
 informiranje uporabnikov,  
 usposabljanje uporabnikov,  
 uporabo elektronske pošte,  
 prireditve, s katerimi promovira svoje knjižnične zbirke in svoje storitve.  

 

Sprejeto na Svetu KMJ NM, dne 19. 5. 2015 

 

        Predsednica sveta: 

        Ana Ponikvar, l. r.                

 


