
                    CENIK STORITEV OSNOVNE ŠOLE KOPER 2019 

V cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in drugi).

2019

NADSTANDARDNI PROGRAM €  

ŠPORTNI PROGRAM

prispevek  za dejavnost športni program - na leto                     191,00

prispevek za šolo v naravi

            -  za učence 3. razreda do 150,00

            -  za učence 2. razreda do 143,00

            -  za učence 1. razreda do 89,06

prispevek za športne sobote - na leto do 67,85

JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE 2., 3., IN 4.  RAZREDA DEVETLETNE OŠ

jutranje varstvo s pričetkom med 6.00 in 7.10 uro - na leto 160,00

jutranje varstvo s pričetkom med 7.10 in 7.50 uro - na leto 80,00

občasno jutranje varstvo (do 10 x  mesečno po predhodni najavi) s pričetkom med 6.00 in 7.50 uro - na leto 100,00

RAZLIČNA IZDANA POTRDILA, SKLEPI IN OSTALI DOKUMENTI

izdaja potrdila na podlagi uradnih evidenc v slovenskem ali angleškem jeziku 1,45

izdaja potrdila na podlagi ugotovitvenega postopka v slovenskem ali angleškem jeziku 4,96

dvojniki dokumentov 1,45

KNJIŽNICE

letna članarina *

       -  druge fizične osebe 2,09

       -  pravne osebe 105,79

zamudnine (enota na dan)

       -  dnevna zamudnina 0,10

medknjižnična izmenjava

       -  iz slovenskih knjižnic 7,84

       -  iz tujine dejanski stroški

poizvedbe po bazah - tiskanje poizvedb iz baz podatkov na stran  0,09

rezervacija gradiva 0,49

odškodnine

      -  za izgubljeno ali uničeno gradivo dejanski stroški

      -  uničena ali poškodovana nalepka s črtno kodo 1,61

      -  vezava gradiva 8,07

      -  stroški opreme nadomestnega gradiva (na enoto) 4,01

fotokopiranje

      - stran A4 0,09

      - stran A3 0,14

      -  naročilo fotokopiranja članka na stran A4 0,24

      -  naročilo fotokopiranja članka na stran A3 0,48

* V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) so osebe do osemnajstega leta starosti in brezposelne

   osebe oproščene plačila članarin in vpisnin.

UPORABA PROSTOROV IN OPREME

a) uporaba prostorov na uro

     -  amfiteatralna dvorana z  AV opremo 34,44

     -  amfiteatralna dvorana brez AV opreme 24,93

     -  šolska avle na uro 51,97

     -  športna dvorana  v celoti s centralnim ozvočenjem (brez tapisona in odra) 93,26

     -  tretjina športne dvorane s centralnim ozvočenjem (brez tapisona in odra) 30,84

     -  dve tretjini športne dvorane s centralnim ozvočenjem (brez tapisona in odra) 61,68

     -  prekrivanje celotne dvorane s tapisonom 102,34

     -  prekrivanje tretjine dvorane s tapisonom 34,11

     -  izposoja odra 136,46

     -  mala telovadnica 1 19,33

     -  mala telovadnica 2 12,86



     -  hodnik v I. nadstropju športne dvorane 7,22

     -  zunanje športno igrišče - dnevna svetloba 19,52

     -  zunanje športno igrišče - z nočno razsvetljavo 40,10

     -  računalniško opremljeni prostor (računalniška učilnica) 50,35

     -  učilnica brez uporabe AV  opreme 9,50

     -  učilnica z uporabo AV opreme 18,00

b) uporaba prostorov na dan - 12  ur in več

     -  uporaba male telovadnice 174,74

     -  uporaba amfiteatralne dvorane z  AV  308,38

     -  uporaba športne dvorane za tekmo (do 4 ure) 447,14

     -  uporaba športne dvorane za prireditev (koncert, maturitetni ples…) 3.854,61

     -  uporaba zunanjega športnega igrišča  na dan 231,27

     -  uporaba avle šole s pripadajočimi prostori za garderobe in malo prenosno ozvočenje  na dan 264,78

c) uporaba opreme na dan

     -  prenosno ozvočenje manjše -  (dva prenosna mikrofona) 92,50

     -  prenosno ozvočenje večje -  (dva prenosna mikrofona) 128,47

     -  upravljanje z ozvočenjem na uro 14,28

     -  kombinirano prenosno ozvočenje - (štirje prenosni mikrofoni in kombinacija ozvočenja) 154,18

     -  zložljivo retroprojekcijsko platno v izmeri 4m x 5m (na dan) 173,13

d) tekme

tekme do 500 gledalcev 400,00

tekme do 1500 gledalcev 720,00

tekme nad 1500 gledalcev 1.200,00

mednarodne tekme 2.000,00

 DRUGO

oglaševanje s transparentom na ograji športne dvorane - dnevno 28,85

oglaševanje na enem panoju v prostorih šole - dnevno 5,19

zamenjava ključavnice garderobne omarice 6,56

*ambulantna svetovalna storitev (45 min konzultacije ali obravnave) 47,00

najem poslovnega prostora na m2 8,63

ŠOLSKA PREHRANA - UČENCI

Malica

dopoldanska malica 0,80

zajtrk a učence JV 0,50

popoldanska malica za učence PB 1.-4. razred 0,50

popoldanska malica za učence PB 5. razred 0,68

Kosilo

od 1. do 4. razreda 2,83

od 5. do 9. razreda 3,10

občasno kosilo od 1. do 4. razreda 3,10

občasno kosilo od 5. do 9. razreda 3,34

izgubljena ali poškodovana magnetna kartica za kosilo ( v ceno je vštet DDV) 10,00

PREHRANA - DELAVCI ŠOLE ( v ceno je vštet DDV)

malica 1,50

kosilo 4,00

kosila porcijska 4,50

OPOMINI ZA NEPLAČANE RAČUNE

1. opomin 1,00

2. opomin 2,00

opomin pred tožbo 4,00

*za stranke, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Mestni občini Koper

Anton Baloh, prof. 

ravnatelj

Osnovne šole Koper


