
CENil 011 FF ZI llUDUSIO lRI 2019/2020 
Cena brez DDV Cena z DDV 

ČLANARINA 
letna članarina 

- študentje UL s statusom (plačana ob vpisu) 15,85 

- osebe brez statusa študenta* 15,85 

- dijaki nad 18 let 15,85 

- študentje drugih visokošolskih zavodov s statusom 15,85 

- zaposleni na matični članici UL 0,00 

- zaposleni na drugih članicah UL** 15,85 

- druge fizične osebe 15,85*** 

- pravne osebe 81,85 

polletna članarina 
- osebe brez statusa študenta UL ali z drugih visokošolskih zavodov s 8,20 

statusom 

- druge fizične osebe 10,25 

četrtletna članarina 

- osebe brez statusa študenta UL ali z drugih visokošolskih zavodov s 5,10 
statusom 

- druge fizične osebe 7,15 

mesečna članarina 

- osebe brez statusa študenta UL ali z drugih visokošolskih zavodov s 3,10 
statusom 

- druge fizične osebe 5,10 

ZAMUDNINA (enota na dan) 

- pri izposoji v čita ln ico 6,15 

- pri izposoji na dom 0,30 
OBVESTILA O POTEKU ROKA IZPOSOJE 

- prvo obvestilo 0,60 

- drugo obvestilo 1,20 

- tretje obvestilo 2,75 
- obvestilo pred tožbo 2,75 

IZGUBUENA LITERATURA 

- stroški na ba ve dejanski stroški 

- stroški obdelave 6,15 
- bančni stroški pri naročilu iz tujine dejanski stroški 

KAVCIJE IN ODŠKODNINE 

- kavcija za redek izvod ali dragocene knjige 92,10 

- kavcija za tujce 51,15 

- kavcija za opremo (e-kartica, mrežna kartica, garderobna omarica) 0,00 

- odškodnina za poškodovano gradivo ali opremo (po dejanskih stroških) dejanski stroški 

- odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti individualno 

- nadomestna izkaznica 3,60 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA IN DOBAVA DOKUMENTOV 

- iz lastne knjižnice v slovenske knjižnice 

- izposoja enote knjižničnega gradiva 7,80 

-kopije 

do 20 strani 5,10 

vsaka nadaljnja stran 0,10 

-članek poslan elektronsko 4,10 

-nujno naročilo (realizacija v 24 urah) Dvojno 

- iz lastne knjižnice v tujino 

- izposoja enote knjižničnega gradiva 17,40 

-kopije 

do 20 strani 10,25 

vsaka nadaljnja stran 0,10 



r 

-članek poslan elektronsko 6,15 

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 
- iz slovenskih knjižnic za uporabnike lastne knjižnice 

- izposoja enote knjižničnega gradiva cena dobavitelja+ 5,95 
-članek cena dobavitelja + 1,00 

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

- iz tujine za uporabnike lastne knjižnice 

-izposoja enote knjižničnega gradiva cena dobavitelja + stroški 
-članek cena dobavitelja + stroški 
-članek poslan elektronsko cena dobavitelja +stroški 
- nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 

INFORMACIJSKE STORITVE 

- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali 25,70 EUR/uro +stroški 
trajajo več kot 0,5 ure) 

-tematske retrospektivne poizvedbe 25,70 EUR/uro +stroški 
- izobraževanje uporabnikov 
-citira nost avtorja 25,70 EUR/uro +stroški 
- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični 32,00 EUR/uro +stroški 
članici UL) 

-mesečni bilten- novosti 0,00 
-signalne informacije 1 

KOPIRANJE, TISKANJE, SKENIRANJE, FOTOGRAFIRANJE (iz knjižničnega gradiva) 
- računalniški izpis na stran 

-črno-bela stran 0,08 0,10 

- barvna stran 1 
-slika 1 
- izpis na prosojnice 1 

- fotokopija (stran) 
-A4 0,04 0,05 

- A3 0,08 0,10 

- fotokopija na prosojnico 1 
- skeniranje 

- besedilo/stran 0,05 0,06 

-slika 0,05 0,06 
- fotografiranje 1 
- ostale računalniške storitve 1 
- kopiranje na CD (CD vključen v ceno) 1 
- kopiranje na DVD (DVD vključen v ceno) 1 

OSTALO 

- obveščanje o rezerviranem in naročenem gradivu 0,00 

- ne prevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti) 1,00 

- stroški izposoje po pošti dejanski stroški 

- kartica za fotokopiranje 1 / " .......... 
- vezava gradiva bS~I~t· '" - knjige, učbeniki, brošure, leta ki in podobno tiskano gradivo / f:•v/<:> \., 1'-" 1 ;1;,.;';' '•..; \ 
- e-knjige in drugo e-gradivo :t' (...$' 1 :fBI \ ~ \ '·z 

.;.Jt:.. ,'--~ -~~ ~ 
• Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. 2. č l en Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani: »Oseba br stat sa štUcl'eiita je o a, k' v danem 

študijskem letu ni vpisana v letnik programa (ali v dodatno leto), iz ka terega opravlja izpite, vaje, seminarje ali zaključno delo po program « { • 

•• Zaposleni na drugih čla n icah UL so po načelu vzajemnosti lahko oproščen i č l anarine . Jllblj•3(\~ 

••• Brezposelne osebe, ki predložijo največ en mesec staro veljavno potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, so oproščene čla narin e. 

Pri storitvah medknjižnične izposoje iz fondov OHK FF je poštnina vključe na v ceno. Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku. se OOV ne obračunava (13. točka 
1. odstavka 42. člena ZOOV-1, Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006). Cenik je usklajen s cenikom, ki ga je potrdil Upravni odbor UL in velja od 1.10. 2019 do 30. 9. 2020 . Cenik je bil 
sprejet na Upravnem odboru FF dne 19. 11. 2018. Veljavnost ceni ka na Filozofski fakulteti pot rjuje izr . prof. dr. Jaka Repič, predsednica Upravnega odbora FF . Ljubljana, 
14. 2. 2019. 


