
NAVODILA ZALOŽNIKOM ZA UPORABO PODATKOVNE BAZE 
JAVNE AGENCIJE ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VPIS PODATKOV O KNJIGAH

ZAKON O ENOTNI CENI KNJIGE (ZECK)

7. februarja 2014 je bil sprejet Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 
11/2014 z dne 11. 2. 2014), 26. avgusta 2014 pa so po preteku prehodnega
obdobja stopile v veljavo njegove določbe, skladno s katerimi je treba za vsako
novo izdano knjigo določiti enotno ceno, jo označiti v skladu z Zakonom o
obveznem izvodu publikacij, podatke o enotni ceni pa posredovati Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije najkasneje dan pred začetkom prodaje. 

Enotna cena knjige velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem
ozemlju Republike Slovenije za obdobje šest mesecev od dneva začetka
prodaje knjige. 

Zakon o enotni ceni knjige ne velja za prodajo uvoženih knjig v tujem jeziku,
razen za potrjene šolske učbenike. Prav tako ne velja za knjige, namenjene  lastni 
uporabi avtorjev, interni uporabi založnikov in knjigotržcev ter pri izvajanju knjiž-
nične dejavnosti kot javne službe. Zakon se ne uporablja za uničene knjige ali 
knjige z napako.

Zakon o enotni ceni knjige dovoljuje tudi popuste. Založnik lahko v času trajanja
enotne cene knjige za vse končne kupce pod enakimi pogoji ter sočasno na
celotnem ozemlju Republike Slovenije določi popuste v naslednjih primerih: 
ob naročilu celotne zbirke ali serije, v kateri je posamezen naslov izšel, ter ob
naročilu in plačilu v prednaročilu, torej pred izidom knjige. V času trajanja enotne 
cene knjige je mogoče pod posebnimi pogoji določiti tudi naslednje popuste: na
knjižnih sejmih lahko založnik ponudi do vključno 20-odstotni sejemski popust, 
na predstavitvenih dogodkih določene knjige pa lahko založnik ali knjigotržec
ponudita do vključno 20-odstotni popust, vezan na predstavljeno knjigo ter na 
dan in lokacijo dogodka.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je za potrebe izvajanja Zakona
o enotni ceni knjige vzpostavila spletni portal, ki je dostopen na naslovu



www.enotna-cena-knjige.jakrs.si. Portal omogoča založnikom vpis podatkov
o knjigi v podatkovno bazo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ter
spremljanje seznama knjig, za katere velja enotna cena. Podatke zajema iz
različnih baz, o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije, o knjigah pa 
iz kataloga Narodne in univerzitetne knjižnice. Povezljiva notranja arhitektura
portala omogoča zgolj vpis datuma začetka prodaje ter cene knjige, vse ostalo 
poteka samodejno. Za uspešno oddajo podatkov morajo imeti založniki urejen 
kataložni zapis o publikaciji (CIP).

Založniku Narodna in univerzitetna knjižnica dodeli kataložni zapis
o publikaciji (CIP), ki vsebuje tudi COBISS.SI-ID številko. COBISS.SI-ID
številka je številka, ki označuje knjigo v sistemu COBISS.

Založnik določi ceno knjige in jo označi v skladu z Zakonom o obveznem
izvodu publikacij. 

Založnik se registrira ali prijavi na portalu za spremljanje enotne cene knjige.

Najkasneje dan pred začetkom prodaje knjige založnik prek portala odda
podatke o knjigi. V postopku oddaje vpiše COBISS.SI-ID številko knjige, na 
podlagi katere portal zajame podatke iz drugih podatkovnih baz. Če je knjiga
izšla v različnih formatih, založnik izbere tudi ISBN številko, v vsakem
primeru pa vpiše datum začetka prodaje in ceno knjige. 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije založniku pošlje potrdilo
o uspešni oddaji podatkov o knjigi. 

V pomoč založnikom in knjigotržcem pri uskladitvi poslovanja v skladu z Zakonom
o enotni ceni knjige objavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svoji 
spletni strani www.mk.gov.si odgovore na prejeta vprašanja založnikov in drugih 
zainteresiranih.

Portal za spremljanje enotne cene knjige je del projekta vzpostavitve portala s področja
knjige, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dodatne informacije o postopku prijave enotne cene knjige:
Miha Marinč, T: (01) 369 58 22 E: miha.marinc@jakrs.si

POSTOPEK ODDAJE PODATKOV O KNJIGI:      

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Metelkova 2b, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 58 20 F: (01) 369 58 30 
E: gp.jakrs@jakrs.si S: www.jakrs.si 


