
Univerza na Primorskem

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV

Storitev Znesek v EUR 

a.

                  - študenti Univerze na Primorskem vključena v prispevek ob vpisu 

na UP

                  - študenti drugih visokošolskih zavodov 8,20

                  - druge fizične osebe 12,30

                  - pravne osebe 51,30

b.

                  dnevna zamudnina 0,12

c.

                 - prvi opomin 3,80

                 - drugi opomin 8,10

                 - tretji opomin 15,50

                 - opomin pred tožbo 22,70

č.

                 - neprevzeto rezervirano gradivo (na enoto) 1,00

d.

      - iz knjižnice članice Univerze na Primorskem

                monografija 7,20

                fotokopija članka do 10 strani 5,10

               članek, posredovan v elektronski obliki 4,10

      - iz slovenskih knjižnic

                monografija cena dobavitelja + poštnina

                članek cena dobavitelja + poštnina

                članek, posredovan v elektronski obliki cena dobavitelja + poštnina

       - iz tujine cena dobavitelja + poštnina

        - za tujino
stroški storitve medknjižnične 

izposoje + poštnina

e. Poizvedbe po bazah - tiskanje poizvedb iz baz podatkov na stran 0,12

f. Poizvedbe po e-virih (na uro) 20,50

g.

             - za izgubljeno ali uničeno gradivo
stroški nabave + stroški opreme

             - za poškodovano gradivo
dejanski stroški + stroški opreme

             - za vezavo gradiva
dejanski stroški + stroški opreme

             strošek opreme nadomestnega gradiva (na enoto) 4,30

h.

             - stran A4 0,11

             - stran A3 0,14

             - skeniranje (stran) 0,50

i. Priprava, vodenje in vnos osebne bibliografije
22,50 EUR / uro + 

administrativni stroški 

j. Poštnina
po veljavnem ceniku Pošte 

Slovenije d.o.o.

Opombe:

Koper, 27.05.2020 izr. prof. dr. Jonatan Vinkler,

predsednik Upravnega odbora UP

[3]  Postavke b) in c)   so neobdavčljive plačila DDV (1. in 2. točka 13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o dodani vrednosti 

(Ur. l. RS, št. 141/06 in spremembe).

[2] Vse knjižnične storitve razen postavk b) in c)   so oproščene plačila DDV (13.točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. 

RS, št. 13/11-UPB 3 in spremembe), postavka g) je oproščena plačila DDV po 3. točka 44.člena ZDDV-1 , Ur. l. RS, št. 13/11-

UPB 3 in spremembe.

1. Zneski so navedeni v evrih (EUR), razen, kjer je določeno drugače.

[1] Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine in vpisnin (Uredba o osnovnih storitvah 

knjižnic - Ur. l. RS, št. 29/03).

Medknjižnična izposoja:

Odškodnina:

Fotokopiranje (na stran):

2. V zneskih storitev ni vključen DDV, ki se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 

– UPB3 in spremembe).

Letna članarina [1]:

Zamudnina (enota na dan):

Opomin:

Rezervacija gradiva:


