
 

ZAVOD: 
 
Osnovna šola Kapela, Kapelski Vrh 95, 9252 Radenci  
 
 
Kapelski Vrh, 29.9.2022   
Številka: 450-1/2022/1 
 
 

Zadeva: Obrazložen Cenik blaga/storitev za šolsko leto 2022/2023 

Na osnovi 15. člena internega Pravilnika o opredelitvi pridobitne, tržne in nepridobitne dejavnosti zavoda, ter sodilih za izvajanje dejavnosti v Osnovni šoli 

Kapela je svet zavoda na svoji 1.seji, dne 29.9.2022 obravnaval in sprejel naslednji obrazložen Cenik: 

 

BLAGO/STORITEV: 
 

CENA: DEJAVNOST: 
(pridobitna/tržna/nepridobitna 

dejavnost zavoda) 

UPORABNIKI: OBRAZLOŽITEV (kalkulativne osnove za 
določitev ali obračun cene): 

Kosilo za zunanje 
uporabnike (stranke, 

upokojenci.....) 
Storitev se izvaja glede na 
kadrovske in prostorske 

zmogljivosti kuhinje 
Osnovne šole Kapela. 
Dejavnost se ne izvaja 

dokler velja sklep 
občinskega sveta Občine 

Radenci o začasni 
prekinitvi izvajanja. 

4,00 € TRŽNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki 
(stranke, 

upokojenci, itd.) 

-določena cena zagotavlja pokritje vseh s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. 
-dejavnost je registrirana z odlokom o 
ustanovitvi zavoda. 
Vključeni stroški so: 
- stroški porabljenega materiala (živil); 
- energetski stroški (plin, elektrika, ogrevanje); 
- storitve drugih (popravila); 
- stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
- amortizacija osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo; 
- morebitni drugi stroški. 



 

Kosilo za zaposlene 
zavoda 

4,00€ TRŽNA DEJAVNOST Zaposleni v javnem 
zavodu 

- določena cena zagotavlja pokritje vseh s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov; 
- dejavnost je registrirana z odlokom o 
ustanovitvi zavoda. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (živil); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-amortizacija osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo; 
-morebitni drugi stroški. 

Malica za zaposlene 2,00€ TRŽNA DEJAVNOST Zaposleni v javnem 
zavodu 

- določena cena zagotavlja pokritje vseh s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov; 
- dejavnost je registrirana z odlokom o 
ustanovitvi zavoda. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (živil); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-amortizacija osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo; 
-morebitni drugi stroški. 

Kosilo za učence 
 

1. do 3. – 2,33€ 
4. do 6. – 2,73€ 
7. do 9. – 2,93€ 

NEPRIDOBITNA DEJAVNOST Učenci -zagotavljanje prehrane   
-kosila učencem je določeno z zakonom o šolski 
prehrani, kot dodatna ponudba. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (živil); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-morebitni drugi stroški. 
 
 



 

Malica za učence 
 

0,90€ NEPRIDOBITNA DEJAVNOST Učenci 
 
 

-zagotavljanje prehrane  
-malice učencem je določeno z zakonom o 
šolski prehrani, ceno določa MIZŠ. 
 

Popoldanska malica za 
učence  

1,15€ NEPRIDOBITNA DEJAVNOST  Učenci  zagotavljanje prehrane   
-kosila, druga malica učencem je določeno z 
zakonom o šolski prehrani, kot dodatna 
ponudba. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (živil); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Zajtrk za učence od 1. do 
3. razreda 

0,64€ NEPRIDOBITNA DEJAVNOST  Učenci  zagotavljanje prehrane   
-kosila učencem je določeno z zakonom o šolski 
prehrani, kot dodatna ponudba. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (živil); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-morebitni drugi stroški. 

Oddaja prostorov v najem 
Večnamenski prostor 

10,00€ PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji 
uporabniki(društva, 

stranke.....) 
 

Cena vključuje posamezne stroške ali del 
stroškov. Z delavcem zavoda, ki opravlja delo 
čiščenja po svojem delovnem času in v času ko 
se vrši tržna dejavnost zavoda, se lahko sklene 
podjemna pogodba ali se mu te ure obračunajo 
na drug način, denimo kot ure doprinosa, ki jih 
lahko izkoristi v času šolskih počitnic. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (čistila); 
-energetski stroški (plin, elektrika, ogrevanje); 
-storitve drugih (popravila); 



 

-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-amortizacija osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo; 
-morebitni drugi stroški. 
 

Fotokopija A4 
črnobelo 

-enostransko 
-obojestransko 

 
 

0,06€ 
0,12€ 

 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (papir, barva, 
itd.); 
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Fotokopija A3 
črnobelo 

-enostransko 
-obojestransko 

 
 

0,13€ 
0,26€ 

 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (papir, barva, 
itd.); 
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Fotokopija A4 
barvno 

-enostransko 
-obojestransko 

 
 

0,63€ 
1,26€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (papir, barva, 
itd.); 
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 



 

Fotokopija A3 
barvno 

-enostransko 
-obojestransko 

 
 

1,25€ 
2,50€ 

 
 
 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (papir, barva, 
itd.); 
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Kopiranje zgoščenke (CD) 
1 kom (priprava, montaža, 

zapis) 

 
 

2,09€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala  
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Izdelava zgoščenke  (CD) 1 
kom (priprava, montaža, 

zapis) 

 
2,92€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala  
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Spiralna vezava z vsem 
materialom  

 
2,50€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (spirala, 
ovitki,...); 
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 
 



 

Spiralna vezava z vsem 
materialom večja od 16 
mm debeline gradiva  

 
 

3,00€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (spirala, 
ovitki,...); 
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Spenjanje s sponko  0,50€ PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
-administrativni stroški (tajnik); 
-stroški porabljenega materiala (sponke) 
 

Plastificiranje A4 
Plastificiranja A3 

Plastificiranje manjše  
od A4 

1,80€ 
3,50€ 
1,30€ 

 

PRIDOBITNA DEJAVNOST  Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala;  
-energetski stroški  (elektrika); 
-administrativni stroški (tajnik); 
-morebitni drugi stroški. 
 

Skeniranje A4 za stran  0,50€ PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
-administrativni stroški (tajnik) 
 
 

Poštnina za pošiljanje 
informacij po pošti se 
obračuna v skladu z 

vsakokratnim veljavnim 
cenikom za poštne 

storitve  

 

 
 
 

Cenik  

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške oziroma del 
stroškov.  
Stroški poštnih storitev.  
 



 

Uporaba učilnic:  
 
-navadna učilnica 
-gospodinjska učilnica 
-računalniška učilnica  

 
 

20,00€ 
25,00€ 
25,00€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške ali del 
stroškov. Z delavcem zavoda, ki opravlja delo 
čiščenja po svojem delovnem času in v času ko 
se vrši tržna dejavnost zavoda, se lahko sklene 
podjemna pogodba ali se mu te ure obračunajo 
na drug način, denimo kot ure doprinosa, ki jih 
lahko izkoristi v času šolskih počitnic. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (čistila); 
-energetski stroški (plin, elektrika, ogrevanje); 
-storitve drugih (popravila); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-amortizacija osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo; 
-morebitni drugi stroški. 
 

Uporaba šolskih 
prostorov za čas 60 minut 
– med tednom (upošteva 
se čas priprave prostora 

za prireditev in 
pospravljanje po 

prireditvi) 

 
 
 
 

20,00€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne stroške ali del 
stroškov. Z delavcem zavoda, ki opravlja delo 
čiščenja po svojem delovnem času in v času ko 
se vrši tržna dejavnost zavoda, se lahko sklene 
podjemna pogodba ali se mu te ure obračunajo 
na drug način, denimo kot ure doprinosa, ki jih 
lahko izkoristi v času šolskih počitnic. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (čistila); 
-energetski stroški (plin, elektrika, ogrevanje); 
-storitve drugih (popravila); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-amortizacija osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo; 
-morebitni drugi stroški. 



 

Uporaba šolskih 
prostorov za čas 60 minut 

– med vikendom  
(upošteva se čas priprave 
prostora za prireditev in 

pospravljanje po 
prireditvi) 

 
 
 
 

25,00€ 

PRIDOBITNA DEJAVNOST  Cena vključuje posamezne stroške ali del 
stroškov. Z delavcem zavoda, ki opravlja delo 
čiščenja po svojem delovnem času in v času ko 
se vrši tržna dejavnost zavoda, se lahko sklene 
podjemna pogodba ali se mu te ure obračunajo 
na drug način, denimo kot ure doprinosa, ki jih 
lahko izkoristi v času šolskih počitnic. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (čistila); 
-energetski stroški (plin, elektrika, ogrevanje); 
-storitve drugih (popravila); 
-stroški, ki so pogoj dela (del plače zaposlenega 
ali sklenjene pogodbe o delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 
-amortizacija osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo; 
-morebitni drugi stroški. 

Organizacijo 
izobraževanj, 
strokovnega 

spopolnjevanja 

 

35,00€ 
 

PRIDOBITNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje kalkulacijo števila ur izvajanja 
dejavnosti strokovnega spopolnjevanja, 
izobraževanja. 
Vključeni stroški so: 
-stroški porabljenega materiala (papir, drugi 
potrošni material, živila za pogostitev, itd.); 
-energetski stroški  (elektrika, ogrevanje); 
-administrativni stroški (tajnik, računovodja); 
-stroški dela (del plače kuharja, drugi  morebitni 
stroški); 
-morebitni drugi stroški. 

 
Opomba: S sprejetim obrazloženim cenikom se seznanijo: ustanovitelj zavoda, zaposleni zavoda. 
 

Helena HEDŽET 
                                  predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Kapela



 

 


