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ZAVOD: 
OŠ Cirkulane-Zavrč 
 
 
V Cirkulanah, dne, 14.12.2022 
 

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

Na osnovi 14. člena internega Pravilnika o opredelitvi pridobitne, tržne in nepridobitne dejavnosti zavoda, ter sodilih za izvajanje dejavnosti v OŠ Cirkulane-

Zavrč je svet zavoda na svoji 2. redni seji, dne, 14.12.2022 obravnaval in sprejel naslednji obrazložen Cenik: 

 

BLAGO/STORITEV: 
 

CENA: DEJAVNOST: 
(pridobitna/tržna/nepridobitna 

dejavnost zavoda) 

UPORABNIKI: OBRAZLOŽITEV (kalkulativne 
osnove za določitev ali 

obračun cene): 

Malica za 
zaposlene zavoda 

 
 
 

 
1,80 € 

 
 

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 
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sklenjene pogodbe o 
delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 

 administrativni stroški 
(tajnik, računovodja); 

 amortizacija osnovnih 
sredstev, ki se 
uporabljajo; 

 morebitni drugi 
stroški. 

 

Kosilo za učence 
 

2,80 € 
 
 
 

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. 
 

Kosilo za 4,50 € TRŽNA DEJAVNOST Zaposleni v javnem zavodu -določena cena zagotavlja 
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zaposlene zavoda 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); 

 administrativni stroški 
(tajnik, računovodja); 

 amortizacija osnovnih 
sredstev, ki se 
uporabljajo; 

 morebitni drugi 
stroški. 

 
 

Zajtrk za učence 
 

0,60 € NEPRIDOBITNA DEJAVNOST Učenci -zagotavljanje prehrane - 
zajterk učencem je določeno z 
zakonom o šolski prehrani, kot 
dodatna ponudba. 
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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. 
 

Kosilo za zunanje 
uporabnike 

(stranke, 
upokojenci.....) 

5,00 € 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 
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sklenjene pogodbe o 
delu, ter ostali 
pripadajoči stroški); 

 administrativni stroški 
(tajnik, računovodja); 

 amortizacija osnovnih 
sredstev, ki se 
uporabljajo; 

 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. 
 

Prehrana pri 
organizaciji  

taborov za učence 

 

 

5,00 € TRŽNA DEJAVNOST Učenci 
 

Cena vključuje kalkulacijo 
števila ur izvajanja dejavnosti 
strokovnega spopolnjevanja, 
izobraževanja. 
 
Vključeni stroški so: 

 stroški porabljenega 
materiala-živil); 

 energetski stroški  
(elektrika, ogrevanje); 

 administrativni stroški 
(tajnik, računovodja); 

 stroški dela (del plače 
kuharja, drugi  
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morebitni stroški); 

 morebitni drugi 
stroški. 

 
 
 

Prehrana pri 
organizaciji 

izobraževanj, 
taborov 

(odrasli, 
študentje) 

 

15  €/dan TRŽNA 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. 
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Fotokopija A4  

 ena stran 
fotokopije ali 
tiskanega 
formata A4 

 ena stran 
barvne 
fotokopije ali 
tiskanega 
formata A4 

 

0,06 € + ddv 
 
 
 
 

0,63€ + ddv 

TRŽNA DEJAVNOST Zunanji uporabniki Cena vključuje posamezne 
stroške oziroma del stroškov. 
Kot sodilo stroškov se 
uporablja število ur izvajanja 
tržne dejavnosti v 
posameznem dnevu, tednu ali 
mesecu. 
 
Vključeni stroški so: 

 stroški porabljenega 
materiala (papir, 
barva, itd.); 

 energetski stroški  
(elektrika); 

 administrativni stroški 
(tajnik); 

 morebitni drugi 
stroški. 

 
 
 

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

                                   Predsednik sveta zavoda: 
Izidor Gnilšek 
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