
Cenik knjižničnih storitev Filozofske fakultete v študijskem letu 2022/2023: 

Cena (EUR) Cena (EUR) • z DDV 

Članarine 
- letne članarine 

- študentje UL s statusom (plačana ob vpisu) 16,70 16,70 

- oseba brez statusa študenta UL • 16,70 16,70 
- izmenjalni študentje UL 16,70 16,70 
- dijaki nad 18 let 16,70 16,70 

- polletna članarina 
- izmenjalni študentie UL 8,35 8,35 

- četrrtletna članarina 

- izmenjalni študentje UL 4,20 4,20 
- mesečna članarina 

- izmenjalni študentje UL 1,40 1,40 

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št . 117/2006 in dopolnitve) . 

Seznam drugih storitev, ki jih v študijskem letu 2022/2023 lahko zaračunavajo knjižnice članic Univerze v Ljubljani 

Navedene cene storitev so najvišje dovoljene cene za posamezno storitev. 
Članice UL same oblikujejo cene pri vseh postavkah, pri katerih cene na tem seznamu niso določene. 
Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno. 
Pri knjižničnih storitvah, navedenih na tem seznamu, se DDV ne obračunava (42 . člen ZDDV-1, Ur. l. RS , št. 117/2006 in dopolnitve). 

Cena (EUR) - brez 
DDV 

a) Članarine 
- letne članarine 

- študentje druQih visokošolskih zavodov s statusom 16,70 
- zaposleni na matični članici UL 0,00 
- zaposleni na druQih članicah UL 16,70 
- druQe fizične osebe 16,70 
- pravne osebe 85,20 

- polletni članarini 
- osebe brez statusa študenta UL * ali z druQih visokošolskih zavodov s statusom 8,60 

- druQe fizične osebe 10,60 

- četrtletni članarini 

- osebe brez statusa študenta UL • ali z drugih visokošolskih zavodov s statusom 5,30 
- druge fizične osebe 7,40 

- mesečni članarini 
- osebe brez statusa študenta UL * ali z druQih visokošolskih zavodov s statusom 3,30 

- druQe fizične osebe 5,30 

b) Zamudnini (enota na dan) 
- pri izposoji v čitalnico 6,50 
- pri izposoji na dom 0,30 

c) Obvestila o ooteku roka izoosoie 
- prvo obvestilo 0,85 
- druQo obvestilo 2,20 
- tretje obvestilo 2,85 
- obvestilo pred tožbo 2,85 

č) lzaubliena literatura in oorema 
- stroški nabave dejanski stroški 
- stroški obdelave 6,50 
- bančni stroški pri naročilu iz tujine dejanski stroški 

d) Kavciie in odškodnine 
- kavcija za redke izvode in draQocene knjiQe 95,90 
- kavcija za tujce 53,30 
- kavcija za opremo 0,00 
- odškodnina za poškodovano Qradivo ali opremo dejanski stroški 

- odškodnina za izvod , ki ga ni mogoče nabaviti 
ocenjena vrednost 

izvoda 
- nadomestna izkaznica 3,87 

e) Medkniižnična izoosoia in dobava dokumentov 
- iz lastne knjižnice v slovenske knjižnice 

- izposoja enote knjižničnega gradiva 8,25 

- kopije : 
do 20 strani 5,40 

vsaka nadaljnja stran 0,10 
- članek poslan elektronsko 4,40 
- nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 

- iz lastne knjižnice v tujino 
- izposoia enote kniižničneaa madiva 8,25 
- kopije 

do 20 strani 5,40 
vsaka nadalinia stran 0,10 

- članek poslan elektronsko 4,40 
- nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 

- iz slovenskih knjižnic za uporabnike lastne knjižnice 
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- izposoja enote knjižničnega gradiva cena dobavitelja + cena dobavitelja + 
6,30 EUR 6,30 EUR 

- članek cena dobavitelja + cena dobavitelja + 
1 00 EUR 1 00 EUR 

- članek poslan elektronsko cena dobavitelja cena dobavitelia 
- nujno naročilo (realizaciia v 24 urah) dvojno dvojno 

- iz tujine za uporabnike lastne knjižnice 

- izposoja enote knjižničnega gradiva cena dobavitelja + cena dobavitelja + 
poštni stroški poštni stroški 

- članek cena dobavitelja + cena dobavitelja + 
Poštni stroški ooštni stroški 

- članek poslan elektronsko cena dobavitelja + cena dobavitelja + 
ooštni stroški ooštni stroški 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno dvojno 
f) Informacijske storitve 

- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure) 27,20 EUR/uro + 27,20 EUR/uro + 
stroški stroški 

- tematske retrospektivne poizvedbe 27 ,20 EUR/uro + 27,20 EUR/uro + 
stroški stroški 

Izobraževanje uporabnikov 

- citiranost avtorja 27,20 EUR/uro + 27,20 EUR/uro + 
stroški stroški 

- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični članici UL) 33,80 EUR/uro + 33,80 EUR/uro + 
stroški stroški 

- signalne informacije I I 
h} Ostalo 

- obveščanje o rezerviranem in naročenem gradivu I I 
- neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti) 1,00 1,00 
- stroški izposoje po pošti dejanski stroški dejanski stroški 

- kartica za fotokopiranje I I 
- vezava Qradiva I I 
- knjige, učbeniki, brošure, letaki in podobno tiskano Qradivo I I 
- elektronske publikacije I I 
- druQo elektronsko Qradivo I I 
- strokovno svetovalno delo s posebnimi zbirkami (priprava in izbor Qradiva) 17,00 20 ,74 

i) Uporaba reprodukcij v posebne pridobitvene namene (cene veliaio za enkratno uporabo ene 
- knjige , razglednice, revije , časopisi 76,40 93 ,21 
- akademske izdaje (strokovne knjiQe, zborniki, revije) 35,70 43,55 
- naslovnica za knjiQo, revijo 188,50 229,97 
- CD, DVD, internetna stran 38,20 46 ,60 
- koledarji, plakati 254,80 310,86 
- skeniranje dokumentarneQa Qradiva /enoto 2,55 3,11 

- nakup nosilca v EIKA dokumentaciji (CD, DVD) 1,00 1,22 

*Samov prvem letu po prvi prekinitvi statusa. 4. člen Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani : »Oseba brez statusa je 
oseba, ki ni vpisana v program in v letnik ali v dodatno leto študijskega programa na UL.« 
•• Zaposleni na drugih članicah UL so po načelu vzajemnosti lahko oproščeni članarine. 
••• Brezposelne osebe, ki predložijo največ en mesec staro veljavno potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, so oproščene članarine . 

Pri storitvah medknjižnične izposoje iz fondov OHK FF je poštnina vključena v ceno. Pri nekaterih knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV 
ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 , Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006) . Cenik je usklajen s cenami, ki jih je sprejel Upravni odbor 
Univerze v Ljubljani na seji dne 20. 1. 2022, Upravni odbor FF na redni seji 17. 1. 2022 ter Senat FF na redni seji 26. 1. 2022 . Veljavnost cenika na 
Filozofski fakulteti potrjuje doc. dr. Špela Sevšek Šramel, predsed · ru:alff!ElE!a.D FF. 

Ljubljana, 28. 1. 2022 doc. dr. Špela Sevšek Šramel 


