
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 
Pot v gaj 2, 6000 Koper 
 

C E N I K   S T O R I T E V 
 
Storitve: šolska prehrana, športni program, jutranje varstvo in takse so oproščene DDV-ja na podlagi Zakona o DDV. 
    

 NADSTANDARDNI PROGRAM cene v EUR 

 ŠPORTNI PROGRAM oproščeno DDV 

 - prispevek  za dejavnost športni program - cena za en mesec 19,10 

 - prispevek za šolo v naravi  (za učence 1. do 9. razreda) po dejanskih stroških 

 JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE 2., 3., 4. IN 5. RAZREDA - cena za en mesec oproščeno DDV 

 - jutranje varstvo od  6.30 do 8.15 18,00 

 - jutranje varstvo od 7.30  do 8. 15 10,00 

 NAJEM PROSTOROV IN OPREME v ceno ni vključen DDV 

 a) najem prostorov - cena za pedagoško uro (45 min) cena brez DDV 

 - večnamenski prostor - jedilnica 30,00 

 - predavalnica z IKT opremo 25,00 

 - predavalnica  brez IKT opreme 20,00 

 - velika telovadnica 30,00 

 - srednja telovadnica 25,00 

 - mala telovandnica 17,00 

 - pionirska soba 13,00 

 - trim kabinet 9,50 

 - zunanje športno igrišče - dnevna svetloba 10,00 

 - zunanje športno igrišče - z nočno razsvetljavo 20,00 

 - računalniško opremljeni prostor 54,60 

 - učilnica brez uporabe IKT  opreme 11,00 

 - učilnica z uporabo IKT opremo 15,00 

 - učilnica (netržna cena MOK) 7,10 (z DDV) 

 b) uporaba športne dvorane za tekme, turnirje, prireditve -  skupaj s tribunami cena brez DDV 

 - na pedagoško uro (45 min) 32,00 

 - do 2PU (1,30h) 64,00 

 - do 4 PU (3h) 128,00 

 - do 6 PU (4,5h) 192,00 

 - do 8 PU (6h) 256,00 

 - do 10 PU (7,5h) 320,00 

 - 12 PU (9h) in več 384,00 

 - uporaba športne dvorane za tekmo (do 4 ure) 420,00 

 c) uporaba opreme na dan cena brez DDV 

 - športna oprema za gimnastiko 13,50 

 - prenosno ozvočenje manjše (dva prenosna mikrofona) 81,97 

 - prenosno ozvočenje večje (dva prenosna mikrofona) 114,75 

 - upravljanje z ozvočenjem na uro (13,48) 13,11 



 - zložljivo projekcijsko platno v izmeri 3,25 m  x 2,50 m 122,95 

 - LCD projektor  40,98 

 - prenosni računalnik 32,79 

 - digitalni fotoaparat 24,59 

 ŠOLSKA PREHRANA - UČENCI oproščeno DDV 

  Malica 

 - dopoldanska malica 0,80 

 - zajtk za učence JV 0,70 

 - popoldanska malica za učence PB 0,75 

  Kosilo 

 - od 1. do 4. razreda 2,73 

 - 5. do 9. razreda 2,93 

 - občasno kosilo 3,20 

 - RFID obesek (čip) - v ceno je vštet DDV 4,00 

 PREHRANA - DELAVCI ŠOLE IN ZUNANJI ODJEMALCI v ceno je vključen DDV 

  Malica 

 - malica delavci šole 2,00 

  Kosilo 

 - delavci šole, občasno kosilo 3,50 

 - porcija kosila za domov 5,00 

 OPOMINI ZA NEPLAČANE RAČUNE v ceno je vključen DDV 

 - 1. opomin 1,30 

 - 2. opomin 2,60 

 - opomin pred tožbo 4,00 

 ODŠKODNINE ZA UČBENIKE - UČBENIŠKI SKLAD v ceno je vključen DDV 

 - za poškodovan učbenik – višina odškodnine do ene tretjine nabavne cene poškodovanega učbenika 

 - za izgubljen ali uničen učbenik višina odškodnine - do polovice nabavne cene učbenika 

  ODŠKODNINE ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO v ceno je vključen DDV 

 

- učenec/-ka izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti z gradivom istega naslova in ga vrne šolski 

knjižnici 

 

- učenec/-ka izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti z drugim gradivom v ekvivalentni ceni – naslov 

v dogovoru s knjižničarko 

 

- če učenec/-ka izgubljenega, poškodovanega ali uničenega gradiva ne 

nadomesti 
dejanska cena gradiva 

 TAKSA ZA DOKUMENTE v ceno je vključen DDV 

 

- za dvojnik spričevala ali druge listine o uspešno končanem 

izobraževanju, 

- nadomestno spričevalo oz. izpis iz evidence šolske javne listine o 

izobraževanju 

4,80 

 OSTALO v ceno je vključen DDV 

 - nakup izgubljenega ključka garderobne omarice učencev 3,20 

 


