Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki
tel.: (07) 481 00 13; faks.: (07) 481 00 14
d. št.: 47511788
e-pošta: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.osgorjup.si
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki (Ur. list RS, št. 29/2008) in Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi (Ur.
list RS, št. 54/2008) je Svet zavoda Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki na 1.
korespondenčni seji dne 12. 8. 2022 sprejel
SKLEP
O CENAH STORITEV, KI JIH ZAVOD IZVAJA KOT TRŽNO DEJAVNOST.

1. Vrste dejavnosti, ki se izvajajo kot tržna dejavnost
- prodaja obrokov kuhinje zavoda za delavce zavoda in zunanje naročnike, ki niso del šolske
prehrane,
- oddaja v najem in uporabo drugega stvarnega premoženja,
- vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki ne sodijo med storitve javne službe v skladu z
zakonom in ustanovitvenim aktom zavoda,
- druge tržne dejavnosti, ki so vključene v program dela zavoda za posamezno leto
(prenočitvene kapacitete, koriščenje počitniških kapacitet).
2. Cenik
VRSTA STORITVE
MALICA ZAPOSLENI
KOSILO ZAPOSLENI IN ZUNANJI
PRENOČITVENE KAPACITETE
NOČITEV brez najema telovadnice ali prehrane
KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET

CENA v €
1,18
5,30
30,00/dan
12,00/dan
60,00 (glavna sezona)
40,00 (izven glavne sezone)

3. Obrazložitev cenika
Cene dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavoda so oblikovane tako, da upoštevajo polno
lastno ceno, ki vključuje vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja tržnih proizvodov in
storitev. V kalkulaciji cen so upoštevani naslednji stroški:
- neposredni stroški dela,
- neposredni stroški materiala in storitev,
- drugi neposredni stroški,
- prisojeni posredni in splošni stroški oz. ustrezni pribitek za kritje teh stroškov,
- prispevek za oblikovanje dobička, ki je odvisen od razmer na trgu.

Za koriščenje prenočitvenih kapacitet, nočitev v šoli in koriščenje počitniških kapacitet so upoštevani
stroški, kot so navedeni v 1. točki, za prehrano pa so podrobnosti razdelane v tabeli.
4. Veljavnost
Sklep o cenah storitev, ki jih Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki izvaja kot tržno
dejavnost, velja od 12. 8. 2022, uporablja pa se od 1. 9. 2022 do spremembe.
Vse pogodbe ali dejavnosti, ki so bile sklenjene oz. dogovorjene pred datumom sprejetja in se bodo
izvajale do 30. 9. 2022 (velja za skupine, ki imajo že pred sprejemom nove cenika najavljeno in
dogovorjeno bivanje v šoli), se izvajajo po obstoječih cenah.
5. Objava cenika
Cenik se takoj po sprejemu objavi na oglasni deski in na spletni strani šole.
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