Svet ŠC Nova Gorica
Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica

Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica
tel: 05 620 57 00
faks: 05 620 57 74
e-pošta: sc@scng.si
www.scng.si
Nova Gorica, 25. 5. 2017

Zadeva: Cenik 2016/17
Svet ŠC Nova Gorica prosimo, da sprejme cenik na osnovi katerega se ureja
plačevanje različnih storitev, ki zadevajo pedagoški (izobraževalni) proces in druge
storitve pri
• formalnem in neformalnem usposabljanju,
• dijakih, študentih in drugih izobraževalcih,
• učiteljih, predavateljih in drugih strokovnih sodelavcih, za šolsko oz. študijsko leto
2016/2017.
Na osnovi cenika bodo vse enote ŠC Nova Gorica v 2016/2017 dolžne pripravljati in
izdajati obvestila, račune, plačilne naloge, pripravljati podjemne pogodbe ter urejati
vse finančno poslovanje, ki je s tem procesom povezano.
Predlagamo, da Svet ŠC Nova Gorica na tej osnovi sprejme naslednje sklepe:
• Prenehanje veljavnosti cenika 2016/2017 z dne, 21. 2. 2017 s 24. 5. 2017.
• Sprejetje cenika 2016/2017, ki začne veljati s 25. 5. 2017.
• Direktorju ŠC Nova Gorica dopusti možnost spreminjanja določenih postavk in
sicer:
- priloga A: za občane, starejše od 50 let, velja dodaten popust, ki ga določi
ravnatelj višje strokovne šole v soglasju z direktorjem
- priloga B in C: za občane, starejše od 50 let, velja dodaten popust, ki ga določi
vodja MIC v soglasju z direktorjem.
- Priloga D: o ugodnostih cen najema prostorov odloča direktor ob sklenitvi
pogodbe.
Lep pozdrav
direktor
Egon Pipan
Priloge:

Pripravil:

Priloga A: Cenik Višja strokovna šola (VI. stopnja)

Miran Saksida

Priloga B: Cenik Izobraževanja odraslih (do vključno V. stopnje)

Lavra Vermiglio

Priloga C: Cenik usposabljanja odraslih (do vključno V. stopnje)

Blaž Weber

Priloga D: Cenik najema učilnic in drugih materialnih sredstev

Miran Saksida, Špela
Beguš
Barbara Miklavčič
Velikonja
Barbara Miklavčič
Velikonja
Barbara Miklavčič
Velikonja

Priloga E: Cenik storitev v dijaškem domu
Priloga F: Cenik pridelkov in izdelkov
Priloga G: Cenik storitev

Priloga H: Višina nagrad dijakom za opravljeno praktično
izobraževanje
Priloga I: Cenik storitev v šolski knjižnici
Priloga J: Cenik tiskanja na tiskalniku velikega formata
Priloga K: Predlog obračuna storitev za tuje dijake na izmenjavi
Priloga L: Cenik najema predavalnic v MIC-u in storitev v
lesarskih delavnicah

Barbara Miklavčič
Velikonja
Vasilija Rupnik
Miran Saksida, Aleš
Štrancar
Irena Četina
Adrijana Hodak, Evgen
Markovčič
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Priloga A: Cenik Višja strokovna šola (6.1. raven izobrazbe)
Cenik je usklajen s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. list 21/2011).
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Storitev

Cena v EUR

Opomba

Izredni način študija
Šolnina za izredne študente
za 1. ciklus (del 1. Letnika)
izobraževanja za vse VSŠ
programe*

1.650,00

Šolnina za izredne študente
za 2. ciklus (del 1. in del 2.
letnika) izobraževanja za
vse VSŠ programe

1.650,00

Šolnina za izredne študente
3. ciklus (drugi del 2. Letnika,
diplomske del in diplomski
izpit) za vse VSŠ programe

800,00

Študent se ob vpisu obveže da bo
plačal vpisnino 412,5 EUR (prvi od
štirih obrokov šolnine).V času do
1.11. tekočega leta lahko odstopi
od študija. Če študent od študija
ne odstopi do 1.11. se študent
obveže, da bo plačal preostali
del šolnine (3*412,5 EUR) za 1.
Ciklus.
Ob drugem vpisu – ob vpisu v
drugi ciklus obveže, da bo plačal
šolnino za 2. Ciklus (drugi del 1.
Letnika in prvi del 2. Letnika).
Ob tretjem vpisu – ob vpisu v 3.
Ciklus (zadnji del 2. Letnika z
diplomsko nalogo).
Študent lahko šolnino plača v več
obrokih – največ v štirih enakih
obrokih za prvi dve leti študija in
največ v dveh obrokih za zadnje
leto študija (3. Ciklus)

Izpit iz predmeta (4., 5., …
polaganje).

40,00

Za vsakokratno opravljanje izpita
se samo enkrat tudi, če gre za
pregled seminarske naloge, pisno
in ustno preverjanje v okviru istega
izpita.

Oddaja različnih vlog in
obravnava slednjih na
organih VSŠ (npr. vloga za
priznavanje formalno ali
neformalno pridobljenih
znanj)

Brezplačno

Šolnina ali vpisnina se zaradi
študijskih obveznosti, ki jih študent
opravi na drugi višje ali visokošolski
instituciji ne zniža.

Dvojnik študentske izkaznice
z nalepko

7,00
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Storitev

Cena v EUR

Opomba

Redni način študija
Vpisnina rednih študentov 1.
letnik v vseh programih

30,00

Indeks, študentska izkaznica,
administrativni stroški

+
članarina za knjižnico

3,00

Vpisnina rednih študentov v
2. Letnik ali ponavljanje v
vseh programih

20,00

Ponovni vpis v posamezni letnik
(ponavljanje) in vpis v 2. Letnik je
brezplačen za vse tiste, ki so že bili
vpisani na TŠC Nova Gorica, VSŠ v
študijskem letu 2010/11 ali pred
tem.

Izpit iz predmeta (4., 5., …
polaganje).

40,00

Za vsakokratno opravljanje izpita
se samo enkrat tudi, če gre za
pregled seminarske naloge, pisno
in ustno preverjanje v okviru istega
izpita.

Oddaja različnih vlog in
obravnava slednjih na
organih VSŠ (npr. vloga za
priznavanje formalno ali
neformalno pridobljenih
znanj)

Brezplačno

Šolnina ali vpisnina se zaradi
študijskih obveznosti, ki jih študent
opravi na drugi višje ali visokošolski
instituciji ne zniža.

Dvojnik študentske izkaznice
z nalepko

7,00

Zdravniški pregledi, terenske
vaje, fotokopiranje,
strokovne ekskurzije in drugi
vnaprej nedoločeni stroški

Plačevanje po
dejanskih stroških

Storitev

Cena v EUR

Opomba

Osebe brez statusa
Prvo, drugo, tretje
opravljanje izpita

20,00

Četrto in vsako nadaljnje
komisijsko polaganje izpita

120,00

Opravljanje obveznosti
povezanih z laboratorijskimi
vajami

40,00

Organizacija praktičnega
izobraževanja

40,00

Diplomski izpit

30,00

Pojasnila za študente
Študente se ob vpisu pisno seznani z določbami tega cenika.
Plačniki šolnine so izredni študenti oziroma organizacije (podjetja) v njihovem imenu
Plačniki šolnine ob vpisu podpišejo izjavo oz. pogodbo, s katero se obvezujejo, da bodo
plačali celotno šolnino za posamezen ciklus.

4

VSŠ se zaveže, da bo po javno veljavnem študijskem programu organizirala in izvajala
študijski proces v skladu z veljavno zakonodajo in normativi. Študenta bo o kraju in
času izvajanja študija pravočasno obveščala. Študijski proces za pridobitev višješolske
strokovne izobrazbe (VI. stopnja) je časovno in organizacijsko prilagojen ter traja dve leti
za redne in tri študijska leta za izredne študente. Študijski proces za izredne študente
poteka v treh ciklusih: I. ciklus (prvo študijsko leto), II. ciklus (drugo študijsko leto) in III.
ciklus (tretje študijsko leto).
Stroški nostrifikacijskega postopka in postopka priznavanja predhodno pridobljenega
znanja z namenom nadaljevanja šolanja se ne zaračunavajo.
Vse finančne obveznosti morajo študenti ali v njihovem imenu podjetja plačati v enem
ali v več enakomerno razporejenih obrokih. Tako bodo študentje ali njihove
organizacije morale poravnati:
• šolnino za 1. ciklus: v štirih obrokih ali v enem obroku,
• šolnino za 2. ciklus : v štirih obrokih ali v enem obroku,
• šolnina za 3. zaključni (diplomski) ciklus : v dveh obrokih ali v enem obroku.
Vsa plačila šolnine izvedejo študentje na podlagi izstavljenega računa s strani Šolskega
centra Nova Gorica.
Šola bo zagotovila izvedbo študijskega procesa skladno s študijskim programom in
letnim delovnim načrtom za tekoče študijsko leto. Šolnina oz. vpisnina zato vključujeta:
• brezplačen dostop vse gradivo za potrebe študija, ki je dostopno v elektronski
obliki v spletnih učilnicah in delovnih listih, ki jih posreduje predavatelj
• usmerjanje in svetovanje pri študiju
• uporabo e-indeksa in drugih spletno osnovanih storitev VSŠ,
• obveščanje preko forumov, e- pošte in SMS-jev,
• uporabo računalnikov.
Podjetja oziroma posamezniki se lahko odločijo za obročno odplačevanje šolnine.
Lahko se odločijo za plačila v štirih obrokih (1. in 2. ciklus) oziroma dveh obrokih za 3.
ciklus. Shema plačevanje obrokov za štud. l. 2016-17 je naslednja:
•
•
•
•

prvi obrok v novembru 2016,
drugi obrok v februarju 2017,
tretji obrok v maju 2017 (samo za 1. in 2. ciklus),
četrti obrok v avgustu 2017 (samo za 1. in 2. ciklus).

Če študent do rokov, ki so določeni v tem ceniku, svojih obveznosti do šole ne izpolni, se
mu zaračunajo zamudne obresti. Ravnatelj šole zaradi neplačila zapadlih obveznosti
lahko prepove (onemogoči) opravljanje študijskih obveznosti (obiskovanje predavanj in
vaj ter opravljanje izpitov).
Finančne ugodnosti - popusti:
Dodatni popusti, ki jih lahko določi direktor na osnovi predloga ravnatelja Višje
strokovne šole so lahko za vse finančne prispevke za študente,
•
•
•

ki jim je bilo priznano večje število izpitov (samo izredni način študija –
oprostitev plačila šolnine za posamezen ciklus),
ki so v slabih finančnih oz. socialnih razmerah,
ki so svojim delom doprinesli k uveljavljanju statusa Višje strokovne šole.
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Priloga B: Cenik Izobraževanja odraslih (do vključno V. stopnje)
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH za pridobitev formalne izobrazbe (do vključno V. stopnje)
STORITEV

Cena v EUR

enota

OPOMBE

Šolnina za leto šolanja v
oddelkih s predavanji ali
v skupinah s
konzultacijami

990,00

/udeleženca

Možnost plačila v več
obrokih.

Šolnina za pol leta
šolanja v oddelkih s
predavanji ali v
skupinah s
konzultacijami

600,00

/udeleženca

Možnost plačila v več
obrokih.

Šolnina za sorazmerni
del predvidenih
obveznosti v letu šolanja

300,00 € (fiksni
del) +
sorazmerni del
stroškov glede
na delež
predvidenih
obveznosti, ki jih
bo kandidat
opravljal

/udeleženca

Možnost plačila v več
obrokih.

Šolnina za sorazmerni
del, ki je manjši od 20 %
predvidenih obveznosti
v letu šolanja

znesek
sorazmeren na
delež
izobraževalnega
programa +
število izpitov
krat 90,00 €

/udeleženca

Možnost plačila v več
obrokih.

Vpisnina v program

53,00

/udeleženca

Izpit s 5 konzultacijami

90,00

/izpit + 5
konzultacij za
predmet oz.
programsko
enoto

Cena izpita
(končnega ali
delnega) in 5
pedagoških ur
konzultacij ne glede
na obliko preverjanja
znanja. Kandidat
plačuje v skladu s
podpisano pogodbo
o izobraževanju.

Izpit

45,00

/izpit

Opravljanje
končnega izpita

Izpit poklicne mature ali
zaključnega izpita brez
organizirane priprave

55,00

/enoto

Vplača se po izteku
odjavnega roka.

Izpit poklicne mature ali
zaključnega izpita s 4
šolskimi urami priprav

60,00

/ enoto

Vplača se po izteku
odjavnega roka.

Izdelek ali storitev na
zaključnem izpitu

90,00

/enoto

Vplača se po izteku
odjavnega roka.
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Izdelek ali storitev na
zaključnem izpitu – samo
zagovor

55,00

/zagovor

Vplača se po izteku
odjavnega roka.

Izpit splošne mature

37,00

/enoto

Cena posamezne
enote splošne
mature.

/organizirano
skupino

Cena za organizirano
skupino

/indeks

/

Šolnina za oddelek –
zaključene skupine
Izdaja indeksa za
udeležence
Šolnina za izpeljavo
praktičnega pouka ali
kliničnih vaj (v
dopoldanskem času)

18.400,00
15,00
0 do 13,00

/ped. uro

Ugodnosti:
Za zaposlene na Šolskem centru Nova Gorica pa je šolnina odvisna od sklepa direktorja
glede na zahteve delovnega mesta udeleženca.
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Priloga C: Cenik usposabljanja odraslih (do vključno V. stopnje)
CENIK USPOSABLJANJA ODRASLIH (do vključno V. stopnje)
STORITEV

Cena v EUR

Opombe

Usposabljanje odraslih – izredno izobraževanje
NPK – certificiranje (izpit) s potrjevanjem
portfolija

106,41 z DDV-jem

NPK – certificiranje(izpit) s preverjanjem in
potrjevanjem

131,45 z DDV-jem

VDT – tečaj ODRASLI

200,00

Cena se
oblikuje v
skladu z
velikostjo
skupine: +/20%

VDT – tečaj DIJAKI

100,00

Za dijake in
študente ŠC

Izdaja dvojnika VDT
Izpit za pridobitev status kmeta
Ura poučevanja vožnje s traktorjem

5,00

/dvojnik

200,00
40,00

/50 min

Cena programa je odvisna od števila kandidatov, cena programa se glede na njihovo
število spreminja za 10-20%.
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Priloga D: Cenik najema učilnic in drugih materialnih sredstev

NAJEMI PROSTOROV
STORITEV

Cena v EUR
z DDV

enota

OPOMBE

Učilnica

18,00

/šolsko uro

Enkraten ali občasen najem

Računalniška
učilnica 1

30,00

/šolsko uro

16 računalnikov+internet

Računalniška
učilnica 2

35,00

/šolsko uro

26 računalnikov+internet

Velika telovadnica

25,00

/šolsko uro

Enkraten ali občasen najem

Mala telovadnica

18,00

/šolsko uro

Enkraten ali občasen najem

Jedilnica

18,00

/uro

Enkraten ali občasen najem

Učne kuhinje in
strežbe
slaščičarske
delavnice

30,00

/ šolsko uro

Enkraten ali občasen najem

Uporaba
telovadnice

50,00

/dan

V sklopu večdnevnih delavnic,
enkratnega najema in bivanja v DD

O ugodnostih odloča direktor ob sklenitvi pogodbe.
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Priloga E: Cenik storitev v dijaškem domu
Turistične takse ni v ceni in do starosti 7 let znaša 0,00€; od 7 let do 18 let znaša 0,63€; od
18 let dalje znaša 1,265 € na osebo/nočitev.

CENIK STORITEV V DIJAŠKEM DOMU – za goste dijaškega doma
V cene je že vračunan DDV. Cena je prilagojena velikosti skupine in času bivanja.
Sobe so dvoposteljne. Doplačilo za enoposteljno sobo je 30% cene, doplačilo za lastno
kopalnico v dvoposteljni sobi pa 40% cene. Za redne študente velja 30% popust.
Nočitve, nočitve z obroki
Nočitev

Nočitev z
zajtrkom

Polpenzion

Poln penzion

1 do 4 nočitve

22,00

23,10

25,40

29,70

5 ali več noči
(10% popusta)

19,80

20,79

22,86

26,73

1 do 4 nočitve
(5% pop.)

20,90

21,95

24,13

28,22

5 ali več nočitev
(15% pop.)

18,70

19,64

21,59

25,25

284,90/mesec
(z=1,40,
v=2,20)

377,30/mesec
(z=1,40,
v=2,20,
k=2,90)

Cene v EUR z DDV
Posamezni gost in
skupina 2-5

Skupine 6 gostov in
več

Dodatno
nad 30 oseb

ena oseba brezplačno

nad 60 oseb

dve osebi brezplačno

Stalno bivanje več
mesecev

176,00/mesec

218,90/mesec
(z=1,40)

Posamezni obroki
Zajtrk

Kosilo

Večerja

Posameznik, skupina
2-5

2,10

4,40

3,35

Skupina 6 gostov in
več(10% popust)

1,89

3,96

3,02
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CENIK BIVANJA IN PREHRANE V DIJAŠKEM DOMU
DIJAKI IN ŠTUDENTI 2016-2017
Cena v EUR

Storitev
Nočitev s prehrano za 22 dni

215,00

Hrana

83,60

Stroški povezani s hrano

65,80

Nastanitev

65,60

Prenočišče za študente/mesec (vključen zajtrk)

125,00

Skupaj prehrana na dan
Nočitev dijakov, ki so v šol. letu vpisani na ŠC Nova
Gorica(brez zajtrka)
Zajtrk dijaki
Kosilo dijaki
Večerja dijaki
Stroški povezani s prehrano

3,80
11,00

1,00
1,50
1,30

2,90

•

Cene veljajo za šolsko leto 2016-2017 za dijake in študente, ki so sprejeti v dijaški
dom.

•

Najvišjo ceno oskrbe določi MIZŠ.

•

Če biva študent v sobi sam, je cena za 30% višja.

•

Za nepravočasno odpoved rezervacije bivanja v dijaškem domu gostom in
študentom zaračunamo 30% dogovorjene cene bivanja. Nepravočasna
odpoved gostov in študentov se šteje vsaj 10 dni pred začetkom bivanja.

•

Prvi mesec bivanja v dijaškem domu – študentje plačajo do 18. v mesecu po
prejeti položnici.
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Priloga F: Cenik pridelkov in izdelkov
Cenik pridelkov in izdelkov
(DDV je vključen v ceno)
IZDELEK, PRIDELEK

Cena v EUR

****Izdelek
Med – akacija 900g

7,00

Med - mešani cvetlični 900g

6,00

Oljčno olje 1l

14,00

Suho sadje 1 kg- jabolka

8,00

Suho sadje 1kg - mešano

9,00

Suho sadje 1kg - kaki

10,00

Sveža zelenjava in sadje**

**

****Cvetje
Cvetlični aranžma iz rezanega cvetja***

***

Narezki, pogostitve
Voda gazirana 1,5l

0,80

Voda gazirana 1,5l

0,85

Sokovi 1l (odvisno od vrste)

0,83 – 3,34

Mešani narezek 1 kg

12,00-25,00

Kraški narezek 1kg

20,00-40,00

Sirova plošča 1 kg

10,00-20,00

Dunajsko paniranje 1 kg

12,00-14,00

Pečenka ali meso na žaru 1kg

9,00-12,00

Zelenjava na žaru 1kg

7,00-9,00

Kruh 1 kg (odvisno od vrste)

1,00-2,00

Menu 1: hladni bife

13,00-30,00

Menu 2: hladno topli bife

18,00-40,00

Kava espresso

0,90

Macchiato

1,00

Kava z mlekom

1,00

Cappucino

1,00

Čaj 0,25l

0,60

Čaj z limono 0,25l

0,80

Mleko 0,2l

0,20

Malice, kosila
Sendvič in sok

2,42

Kosilo

4,20

Topla malica

3,60

Večerja za zaposlene

3,40

Enolončnice (brez klobase), porcija

2,00

Golaž, porcija

2,80
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Priloga, porcija

1,00

Različni namazi – po izdelavi predračuna, odvisno od sestavin
Okrepčevalnica ŠC
Sadne rezine
Frutabela gozdni sadeži 30g

0,60

Frutabela jagoda 30g

0,60

Frutabela marelica 30g

0,60

Frutabela višnja 30g

0,60

Frutabela žita mleko 22g

0,60

Brezalkoholne pijače
Fruc pomaranča-limona 0,5l

0,60

Fruc korenček 0,5l

0,60

Fruc črni ribez aronija 0,5l

0,60

Fruc ledeni čaj brusnica-malina 0,5l

0,60

Fruc višnja jabolko 0,5 l

0,60

Fruc čaj breskev

0,60

Voda 0,5l

0,50

Kava Espresso

0,60

Macchiato

0,70

Kava z mlekom

0,80

Cappucino

0,80

Čaj 0,25 l

0,60

Čaj z limono 0,25 l

0,70

Mleko 0,2 l

0,20

Mleko 0,1 l

0,20

Bela kava

0,90

Kakav 0,25 l

0,90

Nektar silver ledeni čaj 2 dc

0,40

Nektar silver pomaranča 2 dc

0,40

Nektar silver jabolko 2 dc

0,40

Exi brown orange 2 dc

0,40

Exi brown cola 2 dc

0,40

Fruc limonada 0,5 l

0,60

Fruc ledeni čaj breskev 0,5 l

0,60

Fruc sex on the beach 0,5 l

0,60

*** Cene rezanega cvetja se gibljejo v skladu s cenami na trgu.
Cena embalaže je enaka nabavni + 10%.
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****Cenik vina
(DDV vključen v ceno)
Cena v EUR/ liter-točeno

CENA V EUR/ buteljko

Mešano belo

1,30

/

Sauvignonasse

1,50

3,50

Rebula

1,50

3,50

Pinela

1,50

3,50

Sauvignon

1,50

3,50

Chardonay

1,50

3,50

Beli pinot

1,50

3,50

Rumeni muškat

3,00

5,00

Mešano rdeče

1,30

/

Barbera

1,50

4,50

Rose

1,30

4,50

Merlot

1,50

4,50

Cabernet sauvignon

1,50

4,90

Vrsta vina

****Cenik izdelkov slaščičarske delavnice
Izdelek

Opis

Količina

Cena v EUR

Sladoled

sladoled

1 kepica

0,90

Sladoled

sladoled

1 kg

9,00

Embalaža

Embalaža – stiropor

kos

0,90

Breskvice, orehi

1 kg

9,00

Pecivo

1 kg

8,00

Piškoti navadni

1kg

8,00

Piškoti ekstra

1kg

12,00

Rogljiček, krof

kos

0,50

Zavitek

1kg

8,00

Minjon ekstra

Mini sladica

kos

0,80

Mini desert

Mini sladica

kos

0,60

Pita

kg

8,00

Potica

1kg

10,00

Slano pecivo

1kg

7,00

Torta napis

1kg

12,00

Torta dekor

1kg

14,00

Torta oblikovana

1kg

16,00

Torta ekstra
oblikovana

1kg

19,00

Sirove štručke

1kg

5,00

Kruh

1kg

2,50

Kolač

1kg

7,00
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Pica

1kg

7,00

Sendvič TŠC –
Bombeta 80 g

kos

1,00

Sendvič TŠČ –
bombeta 150 g

kos

1,90

Kremna rezina 100 g

kos

1,20

Tiramisu 100 g

kos

1,20

Jabolčni zavitek
100g

kos

0,80

Minjon

kos

0,70

Minjon – pecivo

kos

0,644

Čokoladni minjon

kos

0,50

Baguette grandiosa
šunka

kos

2,50

Baguette grandiosa
šunka

kos

7,00

Baguette tunina
190g

kos

2,50

Baguette
provincialna 190 g

kos

2,50

Baguette česen-sir
190 g

kos

2,50

Baguette grand.
Šunka 95g 1/2

kos

1,30

Baguette provin. 95g

kos

1,30

Baguette tunina 95 g
1/2

kos

1,30

Velika pizza
Capricciosa

kos

6,00

kos

6,00

Velika pizza
grandiosa šunka

kos

6,00

Berni pizza dog
hrenovka s sir

kos

2,00

Sendvič mali – trajni

kos

1,50

Sendvič veliki – trajni

kos

2,00

Sendvič mali –
poltrajni

kos

1,00

Sendvič veliki –
poltrajni

kos

1,50

Velika pizza
gran.šunka 1/4

kos

1,80

Velika pizza
gran.šunka 1/2

kos

3,50

Pizza okrogla 40 dag
PEČ.

Kos

4,00

Velika pizza
margarita
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Snickers

kos

0,70

Mars

kos

0,70

Twix

kos

0,70

Bounty

kos

0,70

Duplo

kos

0,70

Kinder country

kos

0,50

Kinder bueno

kos

0,80

Orbit sweet mint

kos

0,60

Airwaves – black
mint

kos

0,60

Sendvič

kos

1,50

Milka 100g
alpenmilck

kos

1,10

Milka 100g – celi
lešniki

kos

1,10

Airwaves –
eucaliptus

kos

0,60

Airwaves –
blackcurrant

kos

0,60

Pepermint

kos

0,70

Orbit jabolko 14g

kos

0,60

Orbit white
pepermint

kos

0,60

Orbit spearmint 14g

kos

0,60

Rondo C

kos

0,70

Smoki

kos

0,70

Čips

kos

0,70

Merendina cacao

kos

0,30

Merendina
marmelada

kos

0,30

Palčke slane

kos

0,30
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Priloga G: Cenik storitev

****Cenik storitev pri pregledovanju naprav za nanašanje FFS
Vrsta naprave

Vrsta storitve

Traktorski
škropilniki
in pršilniki

Pnevmatski in
motokultivatorski
pršilniki in
škropilniki

Cena v
EUR z DDV

Cena v EUR brez
DDV

Cena v EUR z
DDV

Pregled
naprave na
terenu ter na
sedežu

39,00

31,967

35,00

pregled za
učence šole

35,00

28,688

32,00

26,229

pregled za
delavce šole

32,00

26,229

30,00

24,59

vpis v register in
izdaja nalepke
(samo za nove
naprave )

15,00

15,00

12,295

12,295

Cena v EUR
brez DDV

28,688

****Cenik pranja
Vrsta pranja

Cena v EUR za kos z DDV

- pranje rjuh

0,80

- pranje prevlek vzglavnikov

0,45

- pranje brisač, nadprtov, predpasnikov

0,45

- pranje kuhinjskih krp, serviet

0,40

- pranje delovnih halj in srajc

1,50

- pranje odej enojnih

5,30

- pranje večjih odej

6,50

- pranje zaves 2,5 x 5 m

2,80

- pranje majic kratek rov, kratke hlače

0,60

- pranje majic dolg rokav, dolge hlače

0,70
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****Cenik najema kmetijske mehanizacije
Vrsta in tip mehanizacije

Cena v EUR/uro z DDV

Traktor NEW HOLLAND

10,43 – 17,53

Traktor FIAT

10,43 – 17,53

Traktor STEYR

12,52 – 27,96

Enoosni traktor

3,34

Mulčar

18,78

Traktorski viličar

5,01

Planirne, snežne deske

1,67

Enoosna prikolica 4 t

3,00

Enoosna prikolica 5 t

5,00

Tandem prikolica 6t

6,50

Plug krajnik, enobrazdni

1,25

Plug krajnik, dvobrazdni

1,46

Obračalni plug, trobrazdni

7,93

Vrtavkasta brana

7,51

Trosilnik gnojil, nih. Cev-tritočkovni

4,38

Sadilnik krompirja

2,71

Sadilnik sadik, polagalnik folije

5,42

Škropilnica, traktorska nošena, 200 l, 6 m

1,25

Pršilnik, traktorski nošeni, 500 l

4,17

Mulčar kladivni, 1,6 m

3,13

Odmikač hidravlični

4,17

Kultivator

2,09

Izkopalnik krompirja

4,00

Bobenski namakalnik

6,00

Najem delavca – izvajalca

6,26

OLJARNA
Storitev

Cena v EUR/kg z ddv

Materialni strošek stiskanja oljk do 100kg

0,23

Materialni strošek stiskanja oljk nad 100 kg

0,20

****Pridelki, izdelki in storitve so za zaposlene na ŠC 5% cenejši.
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Cenik izpiskov iz evidenc
Vrsta storitve
za izpise izgubljenih spričeval zadnjih pet let
za izpise starejših spričeval
za stroške dela izdaje sklepa o
verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda

Vrsta storitve
Plačilo izdaje nove kartice za registracijo
delovnega časa

Cena v EUR z DDV
10,43
20,86
10,43

Cena v EUR z DDV
5,00
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Priloga H: Višina nagrad dijakom za opravljeno praktično izobraževanje
Dijakom, ki praktično usposabljanje z delom opravljajo na Šolskem centru Nova Gorica
v kateri koli njeni enoti (Medpodjetniški izobraževalni center, Biotehniška šola, itd.)
pripada za njihovo delo nagrada.
Nagrada pokriva tudi materialni strošek: prihod na delo. Plačilo se izvede preko
napotnice Študentskega servisa ali neposredno na osnovi pogodb ob upoštevanju
veljavne zakonodaje npr. Uredb o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov.
Dijakom se med opravljanjem praktičnega usposabljanja zagotovi prehrana v vrednosti
dijaške malice.
Fiksni del nagrade za 400 ur opravljenega praktičnega izobraževanja:
• 100,00 EUR bruto.
Fleksibilni del nagrade za 400 ur opravljenega praktičnega izobraževanja:
• največ 200,00 EUR bruto.
Opombe:
▪

▪

Tako fiksni kot fleksibilni del nagrade se v primeru, da dijak ne opravlja celotnega
praktičnega izobraževanja (400 ur) v zavodu, obračuna sorazmerno, glede na
opravljeno število ur praktičnega izobraževanja v zavodu.
Fleksibilni del nagrade se izračuna glede na oceno mentorja in ob soglasju
direktorja, in sicer:
F X 100,00 EUR,
(F- faktor je ocena mentorja in direktorja, ki ovrednoti
uspešnost in učinkovitost in znaša min 0,0 in max 2,0)

Enačba s katero se izračuna nagrada dijaku se torej glasi:
N = D/400 * (100 EUR + F * 100 EUR)
N…nagrada
D…število ur opravljenega praktičnega izobraževanja v zavodu
F…ocena v obliki faktorja
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Priloga I: Cenik storitev v šolski knjižnici

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Vrsta storitve

Čas trajanja članstva

Cena v EUR z
DDV

dijaki

Plača se v 1. letu
šolanja, velja pa vsa
leta šolanja

4€

študenti

3 leta

3€

brezposelni, s potrdilom zavoda

1 leto

0€

izobraževalci ob delu

1 leto

4€

zaposleni

10 let

0€

naši upokojenci

10 let

0€

enkratni zunanji uporabniki

2 meseca

2€

enkratni zunanji uporabniki

1 leto

15 €

zamudnina

za enoto na dan

0, 10 €

izgubljena izkaznica

za izkaznico

0,50 €

dijaška izkaznica

5€
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Priloga J: Cenik tiskanja plakatov na tiskalniku velikega formata, snemanja in
fotografiranja
Format

Cena (brez DDV v
EUR)

A0

43,00

A1

21,00

A2

10,00

A3

5,00

B0

64,00

B1

32,00

B2

16,00

B3

8,00

Delo za računalnikom (oblikovanje, izris, poseganje v datoteko, priprava datoteke za
tisk) 20,00 EUR (brez ddv) na uro.
Popusti: od 4 do 7 izvodov istega plakata se prizna 5% popust; za 8 in več izvodov
istega plakata se prizna 20% popust na vse storitve.
Vrsta storitve

Cena (brez DDV v EUR)

Snemalec in kamkorder

60 € / uro

Snemalni dan do (10ur)

40 € / uro

Snemalni dan do (5 ur)

50 € / uro

Asistent snemalca

5 € / uro

Novinar – poročevalec

30 € / uro

Ideja (naša ali strankina),
• izdelava sinopsisa,
• priprava scenarija in teksta,
• načrtovanje, priprava, organizacija, ogled lokacij snemanja,
• snemanje (popust na število snemalnih dni),
• digitalna montaža,
• branje teksta,
• prevodi teksta in branje teksta v tujem jeziku,
• postprodukcija,
• izdelava mastra in razmnoževanje kopij.
Snemanje maturantskih plesov, valet, svečanih dogodkov, ….
•

Vrsta storitve

Cena (brez DDV v EUR)

od 20 do 25 DVD-jev

15 € / DVD

nad 25 DVD-jev

13 €/DVD

Fotograf in fotoaparat

50 € / uro

Fotografiranje prireditve

12 € / DVD

Foto knjiga

od 20 € naprej

Cene so seveda lahko tudi predmet razgovora.
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Priloga K: Predlog obračuna storitev za tuje dijake na izmenjavi

Storitev
Prevoz z avtomobilom ali s
kombijem (transport do
letališča, ogled podjetij,
prevoz na delo…)

Cena v EUR
100km (kombi) = 17,40
(1,444 €/l)

/

100km (avto) = 10,20

Kosilo v Šponu
Tutorstvo in organizacija
(spremstvo dijakov, ogled NG,
Šolskega centra NG, delovne
organizacije, organizacija
dejavnosti v popoldanskem
času ali čez vikend; obisk
glavnega mesta, turističnih
znamenitosti, administrativni
stroški; organizacija učnega
mesta pri delodajalcu,
organizacija namestitve in
prevoza, izdaja potrdil
Europass in certifikata, podpis
in priprava pogodbe,
organizacija obiska pouka na
ŠC NG…).

Opomba

3,75
50,00/na osebo*

/
*V primeru obojestranskih
izmenjav s tujo
organizacijo storitev ne
zaračunamo. V kolikor
pridejo k nam dijaki iz
tujine, naši pa ne odidejo
k njim, obračunamo
storitev po veljavnem
ceniku.

Priloga L: Cenik najema predavalnic v MIC-u in storitev v lesarskih delavnicah

Storitev

Cena v EUR brez DDV

Opomba

Najem predavalnice P-05

35€/uro*

/

Najem predavalnice P-06

20 €/uro*

/

Najem predavalnice P-07

20€/uro*

/

Najem predavalnice
P-05 in P-06

45 €/uro

/

-

cena najema do 5 ur*

-

cena najema nad 5 ur = 10 % popusta

-

cena najema do 4 ure (P-05 + P-06 + P-07 +hodnik + čajna kuhinja) = 200€

-

cena najema do 8 ur (P-05 + P-06 + P-07 +hodnik + čajna kuhinja) = 360€

Cene so brez DDV.
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Storitev v lesarskih delavnicah:
Storitev

Cena v EUR z DDV
(POLNA URA)*

Opomba

Krožni žagalni stroji

25,00

/

Stroji za skobljanje

25,00

/

Rezkalni stroji

25,00

/

Brusilni stroji

25,00

/

Kontaktni brusilni stroj

45,00

/

Uporaba brizgalne kabine

35,00

/

Režijska ura

20,00

/

*Vse cene veljajo za polno delovno uro.

Veljavnost cenika: od 25. 5. 2017.
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