CENIK UNIVERZITETNE KNJIŽNICE IN ZNANSTVENE ZALOŽBE
NOVE UNIVERZE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
a) Letna članarina* za:
študente članic Nove univerze s statusom (plačana ob vpisu)
študente članic Nove univerze brez statusa (plačilo v
knjižnici)
študente drugih fakultet s statusom
druge fizične osebe
pravne osebe
osebe do 18 let in brezposelne osebe
(Ur.l. št 29/2003 – Uredba o osnovnih storitvah knjižnic)
tuje študente (polletna članarina)
študente na izmenjavi na članicah Nove univerze

EUR
13,00
13,00
20,00
27,00
80,00
Brezplačno
7,00
Brezplačno

b) zamudnina* (enota na dan)
pri izposoji na dom
pri izposoji čit. gradiva na dom
neprevzeto rezervirano gradivo

0,20
5,00
0,50

c) opomin*
prvi opomin
drugi opomin
tretji opomin
opomin pred tožbo

3,50
7,00
14,00
28,00

č) izgubljeno gradivo**
stroški nabave
stroški obdelave
bančni stroški pri naročilu iz tujine
odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti
odškodnina za izvod visoke vrednosti, ki ga ni mogoče
nabaviti
d) medknjižnična izposoja in dobava dokumentov****
-- iz lastne knjižnice
izposoja enote knjižnega gradiva
članek poslan po e-pošti
-- iz drugih slovenskih knjižnic
izposoja enote knjižnega gradiva
članek v fotokopiji
članek poslan po e-pošti

Dejanska cena enote gradiva
5,00
15,00
200,00
Določi UO fakultete

6,50
3,50
Cena dobavitelja + 4,50
Cena dobavitelja + 1,00
Cena dobavitelja + 3,50

e) informacijske in svetovalne storitve**
priprava, vnos in vodenje osebne bibliografije
vnos bibliografije
svetovanje za habilitacijske postopke

22,00 / uro
22,00 / uro
22,00 / uro

f) kopiranje, tiskanje, skeniranje****
fotokopiranje
skeniranje
računalniški izpis
pretvorba besedila v pdf. obliko
pomoč pri računalniškem urejanju gradiv (20 min)

0,20 / stran
0,20 / stran
0,20 / stran
2,00
4,00
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g) založniška dejavnost Nove univerze (knjige, učbeniki, revije, študijsko gradivo)***
Revija Dignitas – cena na izvod
20,00
Revija Dignitas – cena na izvod za starejše številke
5,00
Revija Dignitas – naročnina za celo leto
-- 30,00 EUR za posameznike,
-‐ 10,00 EUR za upokojence,
brezposelne in študente,
-‐ 40,00 EUR za pravne osebe in
naročnike iz tujine.
Attitude towards real estate and organizational
15,00
environment
Bomo Prusi ali Rusi?
15,00
Challenges of contemporary international law and
10,00
international relations
Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja
49,90
Evropska Slovenija
14,90
Ideja, teorija in načelo delitve oblasti
16,00
Interdisciplinarni vidiki nepremičnin
3,00
Izbrane teme mednarodnega prava
3,00
Poglavja iz filozofije in teorije prava
3,00
Praktikum za kazensko materialno pravo
3,00
Pravica do javne izbire
14,90
Pravni temelji prostih trgov
24,90
Razvoj in glavne značilnosti »tipskih modelov« organizacije
10,00
državne oblasti
Slovenija na razpotju: geneza varstva človekovih pravic v
15,00
slovenski družbi
Temelji svobodne družbe
14,90
The new draft Treaty for the Constitution of the European
8,00
Union
Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje
30,00
Upravno procesno pravo
3,00
Ustanovitev Slovenije
14,90
Ustava za svobodo
34,90
Uvod v pravo
5,00
Vivitur ingenio: renesančni mojstri knjižne grafike na
25,00
Slovenskem
Vrednotenje nepremičnin
10,00
Zgoščeno: Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija
12,00
moralnih občutij
Znanstvene razprave s področja nepremičnin
24,00
Železo in žamet ali Od kulture do države
28,00
KOMPLET ZBIRKA SLOVENIJA (4 KNJIGE)
60,00
-- Demokracija in država
18,75
-- Nation’s transitions
18,75
-- Theory of rights
15,00
-- Ustava in svoboda
18,75
Komentar Ustave Republike Slovenije (tiskana verzija)
250,00
Komentar Ustave Republike Slovenije (tiskana + e-verzija)
270,00
Komentar Ustave Republike Slovenije (tiskana + e-verzija)
120,00
za študente Nove Univerze
* DDV ni obračunan po 13. členu oz. 16. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.
** DDV se obračuna po stopnji 22 % in je vključen v ceno.
*** DDV se obračuna po stopnji 9,5 % in je vključen v ceno.
****Oproščen prometa DDV po 42. čl. ZDDV-1.
Cenik je bil sprejet na seji Upravnega odbora Nove univerze št. UO NU - 2/20. UONU si pridržuje pravico do spremembe cenika.
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