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ČLANARINA (oproščeno plačila DDV po 13. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1) 

Mladoletne osebe (do 18. leta starosti) in dijaki Brezplačno 

Invalidi, brezposelni, prejemniki denarne socialne pomoči in 
prosilci za mednarodno zaščito (azil) 

Brezplačno 

Polnoletni člani brez olajšav  13,00 € 

Upokojenci, študenti  10,00 € 

Pravne osebe  30,00 € 

ČLANSKA IZKAZNICA (oproščeno plačila DDV po 13. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1) 

Ob vpisu (člani nad 18 let)  2,00 € 

Izgubljena izkaznica  3,00 € 

ZAMUDNINA (neobdavčljiva storitev po 13. členu PZDDV-1) 

Dnevna zamudnina za enoto gradiva  0,10 € 

OPOMINI IN IZTERJAVA (neobdavčljiva storitev po 13. členu PZDDV-1) 

Prvi opomin  2,50 € 

Drugi opomin  5,00 € 

Tretji opomin  15,00 € 

Izterjava 25,00 € + strošek obvestila pooblaščene agencije 

IZGUBLJENO ALI UNIČENO GRADIVO (neobdavčljiva storitev po 13. členu PZDDV-1) 

Vezava poškodovanega gradiva  8,30 € 

Obdelava in oprema nadomestnega gradiva  5,00 € 

Poškodovana zaščitna škatla za CD, DVD  1,00 € 

Izgubljeno ali uničeno gradivo 
nabavna vrednost + strošek obdelave 

nadomestnega gradiva 

Poškodovana igrača, nenadomestljivo gradivo višino odškodnine določi knjižnica 

VEZAVA GRADIVA (v ceni je upoštevan 22% DDV) 

Klasična vezava (enota)  15,00 € 

Spiralna vezava  2,00 € 

FOTOKOPIJE IN TISKANJE (oproščeno plačila DDV po 13. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1) 

Kopije A4  0,10 € 

Kopije A3  0,20 € 

Izpis na tiskalnik – črno-beli  0,20 € 

Izpis na tiskalnik – barvni  0,30 € 



 

 
 

 
 

 
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (oproščeno plačila DDV po 13. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1) 

Za enoto gradiva  7,00 € 

Posredovanje kopiranega gradiva 3,00 € + cena fotokopij 

  

  

DRUGO   

Neprevzeto rezervirano gradivo (enota) (oproščeno plačila DDV)  0,50 € 

Vrečka (v ceni je upoštevan 22% DDV)  0,80 € 

Medoddelčno vračanje gradiva (enota) (oproščeno plačila DDV po 13. točki 1. 

odstavka 42. člena ZDDV-1) 

 0,30 € 

Posredovanje gradiva na dom (oproščeno plačila DDV po 13. točki 1. 

odstavka 42. člena ZDDV-1) 

 
1,50 € 

Prodaja odpisanih knjig (v ceni je upoštevan 5% DDV)  1,00 € 

Uporaba učilnice (vsaka začeta ura) (v ceni je upoštevan 22% DDV)  10,00 € 

Uporaba dvorane (na dan) (v ceni je upoštevan 22% DDV)  50,00 € 

Poizvedbe po naročilu in priprava gradiva (oproščeno plačila DDV)  5,00 € 

Obdelava gradiva in izdelava bibliografij (1 zapis) (oproščeno plačila DDV)  7,80 € 

Konzultacijska ura bibliotekarja (oproščeno plačila DDV)  30,00 € 

Prispevek za Univerzo za III. življenjsko obdobje (v ceni je upoštevan 22 % DDV) 15,00 € 

Šolnina - mentorska ura (v ceni je upoštevan 22 % DDV)  19,00 € 

PUBLIKACIJE KNJIŽNICE (v ceni je upoštevan 5 % DDV)   

Splet znanja in domišljije : zbornik ob petdesetletnici mladinskega 
knjižničarstva v Mariboru 

  

10,00 € 

Sedi k meni, povem ti eno pravljico: priročnik pripovedovanja pravljic  15,00 € 

Sedem pisav : opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev 10,00 € 

Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve  12,00 € 

Za pravljice odklenjene ključavnice  12,00 € 

Revija Otrok in knjiga, letnik 2019, št. 104  3,00 € 

Revija Otrok in knjiga, posamezne številke starejših letnikov  2,00 € 

 

 
 

Velja od 1. junij 2021 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


