Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
Letna članarina





Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR
dijaki in študenti nad 18 let, upokojenci, kmetje, gospodinje: 6,00 EUR z ustreznim dokazilom
pravne osebe: 20,00 EUR
spletni vpis (samo za uporabo e-gradiva)*: 6,00 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

Opomba:
* Za koriščenje preostalih knjižničnih storitev je potrebno ob fizičnem obisku v knjižnici predložiti
dokument in doplačati razliko do polne višine članarine za uporabnike, ki niso upravičeni do znižane
članarine. Spletni vpis za pravne osebe ni mogoč.
** Za upravičenost invalidnih oseb do brezplačne članarine v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto se smatra
vse invalidne osebe, ki izkažejo svojo invalidnost z ustreznim dokumentov, tj. razvrstitveno potrdilo oz.
odločba o telesni okvari, izdano s strani zdravnika specialista oz. komisije ZPIZ. Upošteva se stopnja
invalidnosti telesne okvare od 70 % do 100 %. Sem spadajo tudi osebe z okvaro sluha in vida (gluhi in težje
naglušni ter slepi in slabovidni).
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

Neprevzeto rezervirano gradivo


0,50 EUR/kos gradiva

Opomini in izterjava





1. opomin: 2,50 EUR
2. opomin: 2,50 EUR
3. opomin: 2,50 EUR
4. opomin: 7,50 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, digitalizacija, vezava in plastificiranje
Fotokopiranje in skeniranje:






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

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

spiralna vezava:
- do 10 mm: 1,30 €
- do 25 mm: 1,80 €
- nad 25 mm: 3,40 €
toplotna vezava (smola):
- mehke prozorne platnice: 3,00 €
plastificiranje:
- A4: 0,70 €
- A3: 1,50 €
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, Rudija: 50,00 EUR
Praznovanje rojstnih dni za otroke v knjižnici: 100,00 EUR
Vodenje po knjižnici za organizirane skupine: 1,00 EUR/osebo
Izposoja knjižničnega gradiva po pošti (za pakete do 2 kg): 4,30 EUR.

Cenik publikacij založništva Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. Miloš Jakopec: Bibliografija periodike na Dolenjskem 1848 – 1993
2. Zbornik MIRAN JARC (1900 – 1942): Ob stoletnici umetnikovega rojstva
3. Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, faksimile rokopisa
4. Karel Bačer: Gradivo za dolenjski biografski leksikon
5. Zbornik BOGO KOMELJ : (1915-1981) : ob devetdesetletnici rojstva
6. Razglednica
7. Zakladi duha skozi stoletja v Posebnih zbirkah Boga Komelja
(komplet promocijskih razglednic)
8. Katalog »Novomeški slikar Franc Ksaver Skola«
9. Spominska ovojnica z znamko in žigom
10. Publikacija o KMJ v slovenskem jeziku
11. Publikacija o KMJ v angleškem jeziku
12. Publikacija »Pisatelj Milan Pugelj: ob 130. letnici rojstva novomeškega rojaka«
13. Promocijska vrečka KMJ
14. Publikacija »Janez Krajec – novomeški mojster črne umetnosti«
15. Zbornik ob 70-letnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
16. Publikacija Karel Bačer: Iz dolenjske preteklosti (razširjena in dopolnjena izdaja)
17. Publikacija Marjan Ivan Moškon: KRONIKA SKORAJ VSEGA
18. Koledar 2021: pisateljica Ilka Vašte

23,00 EUR
11,00 EUR
29,00 EUR
29,00 EUR
13,00 EUR
0,50 EUR
4,00 EUR
7,00 EUR
2,00 EUR
3,00 EUR
4,00 EUR
7,00 EUR
2,00 EUR
15,00 EUR
20,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR
6,00 EUR

Cenik publikacij, vezanih na dejavnost Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. Zgodovinski arhiv Ljubljana: »Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920)«

5,00 EUR

Najem prostorov in opreme
(po predhodnem dogovoru)

Redna cena

Prireditveni atrij (110 oseb)

Trdinova čitalnica (60 oseb)

100,00 EUR / do 2 uri
120,00 EUR / do 4 ure
150,00 EUR / do 8 ur
180,00 EUR / do 12 ur / dan
50,00 EUR / do 2 uri
70,00 EUR / do 4 ure
100,00 EUR / do 8 ur

Cena za neprofitne
organizacije in zavode,
katerih ustanovitelj je Mo Nm*
80,00 EUR / do 2 uri
96 EUR / do 4 ure
120 EUR / do 8 ur
144 EUR / do 12 ur / dan
40 EUR / do 2 uri
56 EUR / do 4 ure
80 EUR / do 8 ur

Učilnica (30 oseb)

Multimedijska soba (14 oseb)
Parkirno mesto v garaži
Dodatna računalniška oprema
in platno
LCD projektor
Ozvočenje
Prenosno ozvočenje

130,00 EUR / do 12 ur / dan
50,00 EUR / do 4 ure
70,00 EUR / do 8 ur
100,00 EUR / do 12 ur / dan
40,00 EUR / do 4 ure
60,00 EUR / do 8 ur
80,00 EUR / do 12 ur / dan

104 EUR / do 12 ur / dan
40 EUR / do 4 ure
56 EUR / do 8 ur
80 EUR / do 12 ur / dan
32 EUR / do 4 ure
48 EUR / do 8 ur
64 EUR / do 12 ur / dan

10,00 EUR / do 24 ur / dan

8,00 EUR / do 24 ur / dan

8,00 EUR / ura

brezplačno

20,00 EUR / dan
10,00 EUR / ura
20,00 EUR / dan
50,00 EUR / dan

brezplačno
brezplačno
brezplačno
brezplačno

Opombe:
* Cena za neprofitne organizacije in zavode, katerih ustanovitelj je Mo Nm, vključuje materialne stroške
brez amortizacije in stroškov dela.
Dežurstvo na prireditvi


15 EUR/ura

Opombe:
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.

Cenik je bil sprejet na Svetu KMJ NM dne 30. 6. 2021 in stopi v veljavo 1. 7. 2021.
Predsednica sveta:
Zorka Hrovat, l. r.

