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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* 
 
 
 
 

1.700,00  Študent se ob vpisu obveže da bo 
plačal vpisnino 425 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*425  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) 

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

1.700,00 
 

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

850,00  

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 
 
 
 
članarina za knjižnico 

30,00 
 

+ 

3,00 
 

Indeks, študentska izkaznica, 
administrativni stroški 

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 

Vpisnina za ponovni  - 
evidenčni vpis za vsako 
študijsko leto posebej 

20,00 S ponovnim (evidenčnim) vpisom 
se študentu brez statusa omogoči 
opravljanje študijskih obveznosti, 
pri čemer pa je opravljanje izpitov 
in drugih manjkajočih obveznosti 
potrebno plačati po veljavnem 
ceniku. Ponovni vpis je mogoč do 
spremembe izbranega programa, 
kadarkoli v študijskem letu, velja 
pa do konca tekočega 
študijskega leta. Pomembno: 
Študent s ponovnim vpisom ne 
pridobi statusa. 
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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. 
 
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 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  
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• 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. 2019-20 je naslednja: 
 
• prvi obrok v novembru 2019,  
• drugi obrok v februarju 2020, 
• tretji obrok v maju 2020 (samo za 1. in 2. ciklus), 
• četrti obrok v avgustu 2020 (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 OPOMBE 

Oddelki s predavanji 

Šolnina za leto šolanja   1.090,00 Možnost plačila v več 
obrokih.  

Šolnina za  pol leta 
šolanja za program 
zdravstvena nega PTI   

660,00  Možnost plačila v več 
obrokih. 

Delna šolnina za 
sorazmerni del 
predvidenih obveznosti v 
letu šolanja  

300,00  + 
Sorazmerni del x 790,00  

  

Fiksni del + sorazmerni del 
stroškov glede na 
predvidene obveznosti, ki jih 
bo kandidat opravljal. 
 
Možnost plačila v več 
obrokih. 

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

Sorazmerni  del x 790,00  
+  

št. izpitov x 100,00 
  

Možnost plačila v več 
obrokih.  

Končni izpit 50 drugo in vsako nadaljnje 
opravljanje 

Šolnina za oddelek – 
zaključene skupine 

19.900 Cena za organizirano 
skupino 

Skupine s konzultacijami 

Vpisnina v program 60,00 Strošek vključen v šolnino 

Končni izpit s 5 šolskimi 
urami konzultacij 

100,00 Strošek vključen v šolnino 
 

Šolnina za leto šolanja 60 
+ 

št. izpitov x 100 

vpisnina + vsi končni izpiti s 5 
šolskimi urami konzultacij, ki 
so predvideni v letu šolanja 

Končni izpit 50,00 drugo in vsako nadaljnje 
opravljanje, brez predhodnih 
konzultacij 

Šolska ura praktičnega 
pouka ali kliničnih vaj (v 
dopoldanskem času) 

od 10,00 do 15,00 cena se določi v dogovoru z 
učiteljem glede na 
zahtevnost vaj 

Poklicna in splošna matura ter zaključni izpit 

Vpisnina v program  60,00 Ne plačajo kandidati, ki so v 
tekočem letu že plačali s 
šolnino  

Izpit poklicne mature ali 
zaključnega izpita brez 
organizirane priprave 

60,00  



 
 

7 
 

 

Izpit poklicne mature ali 
zaključnega izpita s 4 
šolskimi urami priprav 

65,00  

Izdelek ali storitev na 
zaključnem izpitu  

100,00  

Izdelek ali storitev na 
zaključnem izpitu – samo 
zagovor  

60,00  

Izpit splošne mature  40,00 Cena posamezne enote 
splošne mature. 

Priprava indeksa 20,00  

 
Ugodnosti: 
Za zaposlene na Šolskem centru Nova Gorica pa je šolnina odvisna od sklepa 

direktorja glede na zahteve delovnega mesta udeleženca.  

 

Za udeležence, ki so v slabih finančnih ali socialnih razmerah lahko direktor na podlagi 

prošnje določi popust oz. znižanje šolnine. 
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Priloga C: Cenik usposabljanja odraslih (do vključno V. stopnje) 

 
CENIK USPOSABLJANJA ODRASLIH (do vključno V. stopnje) 

 

STORITEV Cena v EUR z DDV   Opombe 

Usposabljanje odraslih – izredno izobraževanje 

NPK – certificiranje (izpit) s potrjevanjem 
portfolija 

106,41 
 

NPK – certificiranje(izpit) s preverjanjem in 
potrjevanjem 

131,45  
 

VDT – tečaj ODRASLI 200,00 Cena se 
oblikuje v 
skladu z 
velikostjo 
skupine: +/- 
20% 

VDT – tečaj DIJAKI 110,00 Za dijake in 
študente ŠC 

Izdaja dvojnika VDT 5,00 /dvojnik 

Izpit za pridobitev status kmeta 200,00  

Ura poučevanja vožnje s traktorjem 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  22,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Računalniška 
učilnica 1 

33,00 60 min Št. računalnikov: 16+1  

Računalniška 
učilnica  2 

38,00 60 min Št. računalnikov: 26+1  

Računalniška 
učilnica  3 

20,00 60 min Št. računalnikov: 8 +1  

Velika telovadnica  28,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Mala telovadnica  22,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Jedilnica 20,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Učne kuhinje in 
strežbe 
slaščičarske 
delavnice 

40,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Uporaba 
telovadnice  80,00 /dan 

V sklopu večdnevnih delavnic, 
enkratnega najema in bivanja v DD 

Najem fitnes 
prostora 305,00 /mesec  

Najem plezalne 
stene 11,00 /60 min  

 
Večina prostorov je ustrezno opremljenih (dostop do interneta, računalnik (i), 
projektor, športna oprema…). 

 

Cenik najema predavalnic v MIC-u in storitev v lesarskih delavnicah 

 

Storitev Cena v EUR z DDV Opomba 

Najem avle P-01  22,00 €/uro* /** 

Najem predavalnice P-05 42,70 €/uro* /** 

Najem predavalnice P-06 25,00 €/uro* /** 

Najem predavalnice P-07 25,00 €/uro* /** 

Najem pisarne P-08 12,20 €/uro* /** 

UIL – N3-20 lesen del 22,00 €/uro* /** 

Najem predavalnice  

P-05 in P-06  

54,90 €/uro* /** 
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Najem avtoservisne delavnice 

P-16 

25,00 €/ 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€ 

-  cena najema se za vikende dodatno zaračuna v višini 10,00 € za soboto in 
11,00€ za nedeljo z DDV. **     

 

Storitev v lesarskih delavnicah: 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto 
(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 / 

 

Cenik storitev kovinarskih delavnic: 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto Enota 

Razrez s tračno žago in 
škarjami (pločevina do 6mm) 25 ura 

Struženje  (Univezalni stroj) 30 ura 

Struženje  (CNC stroj) 35 ura 

Razkanje (univerzalni stroj) 35 ura 

Rezkanje (CNC stroj) 40 ura 

Brušenje (okroglinsko in 
ploščinsko) 25 ura 

Varjenje MAG, MMA in 
plamensko 25 ura 

Varjenje TIG in plamensko 30 ura 

Režijska ura 25 ura 

Toplotna obdelava jekel do 
10kg 25 ura 
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Cenik storitev avtoservisnih delavnic 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto Enota 

Manj zahtevna dela 20 ura 

Bolj zahtevna dela 25 ura 

Delo z diagnostično napravo 30 ura 

Polnjenje klimatske naprave 45 ura 

Nastavitev geometrije koles 20 ura 

Menjava pnevmatik in 
centriranje 7 kos 

 

Cenik storitev v okviru drugih tržnih dejavnosti 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto Enota 

Meritve elektro instalacij - 
prvi pregled 

80-100 
 

Enostanovanjski objekt 
do 2 razdelilnika 

Meritve elektro instalacij-
periodični pregled 

50-80 
 

Enostanovanjski objekt 
do 2 razdelilnika 

Meritve elektro instalacij- 
prvi pregled 

100-150 
 

Enostanovanjski objekt 
več kot 2 razdelilnika 

Meritve elektro instalacij-
periodični pregled 
 

100 
 
 

Enostanovanjski objekt 
več kot 2 razdelilnika 
 

Industrijski objekt  
 

200 
 

Do 1000m2 

 

Industrijski objekt  
 

250 
 

Nad 1000m2 

 

Avto polnilnica 
 

80 
 

1 enota 
 

Gradbena razdelilna omara 
 

50 
 

1 enota 
 

*Vse cene veljajo za polno delovno uro. 

Pri oblikovanju končne cene si pridružujemo pravico do spremembe cen glede na 
zahtevnost izdelka ali storitve. 

 
Vsako leto -  v jeseni se na spletni strani ŠC NG objavi razpis za najem prostorov. Cene 
najema ne smejo biti nižje od zgoraj navedenih razen v primeru ko ponudnik prosi za večjo 
količino najema. O ugodnostih odloča direktor ob sklenitvi pogodbe (do -20% v primeru, 
da je količina ur najemov več 15 ur na teden). 
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Priloga E: Cenik storitev v dijaškem domu 

 
 
 

Turistične in promocijske takse ni v ceni in do starosti 7 let znaša 0,00€;  
od 7 let do 18 let znaša turistična in promocijska taksa 1,05€,  
nad 18 let znaša turistična in promocijska taksa = 1,75 na osebo/nočitev. 

Nočitve, nočitve z obroki 

Cene v EUR z 
DDV  

Nočitev 
Nočitev z 
zajtrkom 

Polpenzion Poln penzion 

Posamezni 
gost in 
skupina 2-5 

    

1 do 4 nočitve 22,00 25,00 29,00 34,00 

5 ali več noči                
(10% popusta) 

19,80 22,50 26,10 30,60 

Skupine 6 
gostov in več 

    

1 do 4 nočitve              
(5% pop.) 

20,90 24,00 28,00 33,00 

5 ali več 
nočitev           
(15% pop.) 

18,70 22,00 25,00 29,00 

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) 

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

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

Posamezni obroki 

 Samopostrežni 
zajtrk + 

samopostrežna 
pijača po izboru 

Kosilo + 
samopostrežna 

pijača po 
izboru 

Večerja + 
samopostrežna 

pijača po 
izboru 

 

Posameznik, 
skupina 2-5 

3,00 5,00 4,00 
 

Skupina 6 
gostov in več, 
popust 

10% 10% 10% 
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• Cene veljajo za šolsko leto 2019-2020 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. 
 

 
 
 
  

CENIK BIVANJA IN PREHRANE V DIJAŠKEM DOMU 
DIJAKI IN ŠTUDENTI  2019-2020 

 

 
Storitev 
 

Cena v EUR z DDV 

Nočitev s prehrano za 22 dni 220,00 

Hrana 83,60 

Stroški povezani s hrano 70,80 

Nastanitev  65,60 

Prenočišče za študente/mesec (vključen zajtrk) 125,00 

Skupaj prehrana na dan 
 

3,80 

Nočitev dijakov, ki so v šol. letu vpisani na ŠC Nova 
Gorica(brez zajtrka) 

11,00 

Zajtrk dijaki 1,00 

Kosilo dijaki 1,50 

Večerja dijaki 1,30 

Stroški povezani s prehrano 3,22 

Čiščenje kopalnice 26,00 

Čiščenje sobe 20,00 
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Priloga F: Cenik pridelkov in izdelkov 

 

Cenik pridelkov in izdelkov 
     

IZDELEK, PRIDELEK Cena v EUR z DDV 

****Izdelek  

Med – akacija 900g 9,00 

Med –cvetlični,  mešani 900g 8,00 

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 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 100g in sok 2,5dl iz avtomata 2,42 

Kosilo + samopostrežna pijača po izboru 5,00 

Kosilo dijaki 4,20 

Šolska malica za dijake 2,42***** 

Topla malica + samopostrežna pijača po izboru**** 3,97**** 
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Večerja + samopostrežna pijača po izboru 4,00 

Enolončnice (brez klobase oz. mesa), porcija 2,00 

Golaž, porcija 2,80 

Priloga, porcija 1,00 

Različni namazi – po izdelavi predračuna, odvisno od sestavin 9,00-20,00 

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 Dana 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 0,80 

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 svežega sadja in zelenjave se gibljejo v skladu s cenami na trgu. 
*** Cene rezanega cvetja se gibljejo v skladu s cenami na trgu.  
**** Cena tople malice se usklajuje z vsakokratnim Ugotovitvenim sklepom o višini 
regresa za prehrano med delom objavljenim v Uradnem listu.  
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***** V kolikor ima dijak priznano 100% subvencijo je znesek plačila 0,00€ / obrok 
malice. 
V kolikor ima dijak priznano 70% subvencijo je znesek plačila 0,73€/ obrok malice. 
V kolikor ima dijak priznano 40% subvencijo je znesek plačila 1,45€/ obrok malice. 
 
Cena embalaže je enaka nabavni + 10%. 
 
 

****Cenik vina 

                                                            (DDV vključen v ceno) 

 
Vrsta vina 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 

 
 
 

****Cenik izdelkov slaščičarske delavnice 
DDV vključen v ceno 

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 9,00 

Piškoti ekstra  1kg 12,00 

Rogljiček, krof  kos 0,50 

Rogljiček, krof  1 kg 8,00 

Zavitek  1kg 8,00 
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Minjon ekstra Mini sladica kos 1,00 

Mini desert Mini sladica kos 0,80 

Pita   kg 8,00 

Potica  1kg 10,00 

Slano pecivo  1kg 8,00 

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 

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 
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Velika pizza 
margarita 

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 

Snickers  kos 0,70 

Mars 70g  kos 1,00 

Twix  kos 0,70 

Bounty   kos 0,80 

Duplo  kos 0,70 

Kinder country  kos 0,90 

Kinder bueno  kos 1,00 

Orbit sweet mint  kos 0,60 

Airwaves – black 
mint 

 kos 0,60 

Sendvič  kos 1,50 

Milka 100g 
alpenmilck 

 kos 1,30 

Milka 100g – celi 
lešniki 

 kos 1,80 

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 0,50 

Smoki  kos 0,70 
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Čips  kos 0,70 

Merendina cacao  kos 0,30 

Merendina 
marmelada 

 kos 0,30 

Palčke slane  kos 0,30 

keks oreo 66g  kos 0,60 

snickers super 75g  kos 1,00 

croissant z 
marmelado 80g 

 kos 0,80 

croissant s čokolado 
80g-0,80 

 kos 0,80 

piškoti mešani 250g  kos 1,75 

torta sadna 100g  kos 1,20 

torta sacher 100g  kos 1,20 

pita 100g  kos 0,80 

keks grancere 250g  kos 1,60 

keks grancere 
muesli 250g 

 kos 1,60 

keks butter leibniz 
50g 

 kos 0,50 

pecivo 7days 60g  kos 0,50 

rogljič 7days 80g  kos 0,50 

kreker tuc salt 100g  kos 1,00 

orbit bor 14g  kos 0,60 

jogurt   kos 0,40 

sadje  kos 0,30 

sendvič z zelenjavo  kos 1,50 
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Priloga G: Cenik storitev na Biotehniški šoli 

 
 

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

Vrsta storitve 
Cena v EUR brez 

DDV 
Cena v EUR z DDV 

Pregled škropilnika za škrop. pasov in za 
škrop. s cevjo 

29,51 36,00 

Pregled škropilnika širine do 10m 32,79 40,00 

Pregled škropilnika širine nad 10 do 15 m 40,98 50,00 

Pregled škropilnika širine nad 15 m 49,18 60,00 

Pregled pnevmatskih pršilnikov in motokul. 
prši. in škrop. 

29,51 36,00 

Pregled pršilnika do 8 enojnih šob 32,79 40,00 

Pregled pršilnika nad 8 do 12 enojnih šob 36,89 45,00 

Pregled pršilnika nad 8 do 12 dvojnih šob 40,98 50,00 

Pregled pršilnika nad 12 do 16 enojnih šob 45,08 55,00 

Pregled pršilnika nad 12 dvojnih šob 49,18 60,00 

Pregled zameglilnika 32,79 40,00 

Pregled naprave za zatiranje rastja na žele. 
progah  

81,97 100,00 

Vpis nove naprave v evidenco 12,30 15,00 

 
 

****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  

- pranje nogavic (1 par) 0,62 

- pranje spodnjic (1 kos) 0,62 
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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 

Sejalka  7,51 

  

Najem delavca – izvajalca 6,26 
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OLJARNA 

 

Storitev  Cena v EUR/kg z DDV 

Materialni strošek stiskanja oljk do 80 kg 0,30 

Materialni strošek stiskanja oljk od 80 - 150 kg 0,25 

Materialni strošek stiskanja oljk nad 150 kg 0,22 
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Priloga H: Cenik Izpiskov 

 

Cenik izpiskov iz evidenc 

Vrsta storitve Cena v EUR brez DDV 

za izpise izgubljenih spričeval zadnjih pet let  
 

10,43 

za izpise starejših spričeval  
 

20,86 

za stroške dela izdaje sklepa o 
verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda  

 
10,43 

za izpise ostalih potrdil v zvezi z 
izobraževanjem/usposabljanjem 

10,00 

 
• DDV se ne obračunava.  
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Priloga I: Cenik storitev v šolski knjižnici 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA  

Vrsta storitve 
 

Čas trajanja članstva 
 

Cena v EUR  

članarina dijaki Plača se v prvem letu 

šolanja, velja pa vsa 

leta šolanja 

4 € 

članarina študenti 3 leta 3 € 

članarina brezposelni, s potrdilom 

zavoda 

1 leto 0 € 

članarina izobraževalci ob delu 1 leto 4 € 

članarina zaposleni 10 let 0 € 

članarina naši upokojenci 10 let 0 € 

članarina zamudnina za enoto na dan 0, 10 € 

članarina dijaška izkaznica -- 5 € 

članarina izgubljeno knjižnično 

gradivo* 

-- 10 €* 

članarina izgubljeno ali uničeno 

gradivo iz učbeniškega sklada** 

-- ** 

* V primeru, da gre za izgubljeno gradivo večje vrednosti, se lahko obračuna tudi višjo 
odškodnino. 
**Po 10. členu Pravilnika o upravljanju učbeniškega sklada se višina odškodnine 
določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu 
prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene 
učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme 
presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika 
odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika. 
 

• Storitve knjižnice so oproščene oz. neobdavčljive. 
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Priloga J: Cenik tiskanja plakatov na tiskalniku velikega formata, snemanja in 
fotografiranja 

 

Format Cena v EUR z DDV 

A0 52,46 € 

A1 25,62 € 

A2 12,20 € 

A3 6,10 € 

B0 78,08 € 

B1 39,04 € 

B2 19,52 € 

B3 9,76 € 

 
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 v EUR z DDV 

Snemalec in kamkorder 73,20 € / uro 

Snemalni dan do (10ur) 48,80 € / uro 

Snemalni dan do (5 ur) 61 € / uro 

Asistent snemalca 6,10 € / uro 

Novinar – poročevalec 36,60 € / 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 v EUR z DDV 

od 20 do 25 DVD-jev 18,30 € / DVD 
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nad 25 DVD-jev 15,86 €/DVD 

Fotograf in fotoaparat 61 € / uro 

Fotografiranje prireditve 14,64 € / DVD 

Foto knjiga      od 24,40 € naprej 
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Priloga K: Obračun storitev za tuje dijake na izmenjavi 

 
 

Storitev Cena v EUR Opomba 

Prevoz z avtomobilom ali s 

kombijem (transport do 

letališča, ogled podjetij, 

prevoz na delo…)  

100km (kombi) = 31,00    
(0,31 €/km) 

 
100km (avto) = 24,10 

(0,241 €/km) 

/ 

Kosilo v Šponu 3,00 / 

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…). 

55,00/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.  
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Priloga L:  Šolnina za redno vpisane tuje dijake, študente 

 

Redno vpisanim dijakom in študentom »tujcem«, ki (niso državljani držav članic 

Evropske unije in držav, podpisnic mednarodnih sporazumov in pogodb ali katerih 

starši niso davčni rezidenti RS ali niso prosilci za mednarodno zaščito in osebe z 

mednarodno zaščito ali niso otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim 

državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino) niso 

financirani po metodologiji MoFAS, ŠC Nova Gorica zaračuna šolnino v višini kot jo 

sicer določi MIZŠ za druge redno vpisane dijake in študente v istem programu. Šolnino 

se lahko poravnava v največ štirih enakih obrokih. 
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Priloga M:  Cenik za Učni izdelovalni laboratorij 

 
Ceniki in članarina 
 
Cenik je sestavni del protokola UIL in ga potrjuje svet zavoda. 
 
Članarina 
 

Udeleženec Mesečna 
članarina 
Cena v EUR z 
DDV 

Polletna članarina 
Cena v EUR z DDV 

Letna članarina 
Cena v EUR z DDV 

dijak ŠCNG 5,00 25,00 40,00 

študent ŠCNG 5,00 25,00 40,00 

zaposleni na ŠCNG 10,00 50,00 90,00 

zunanji uporabniki 15,00 75,00 140,00 

 
Dijaki, študenti in učitelji ŠCNG ne plačujejo članarine za uporabo laboratorija ob 
izvajanju pouka. 
 
Za učence Osnovnih šol, druge dijake in študente se zaračuna popust v višini 30 % od 
polne cene zunanjega uporabnika.  
 
Vsako novo vključeno MSP se zaveže, da bo v roku 30 dni od priključitve v bazo znanja 
prispevalo vsaj eno novo znanje, tehnično rešitev, 3D model, kos v knjižnico materialov 
ali kako drugače obogatilo obstoječo infrastrukturo.   
 
Naprave 
 

Z. št. Naprava Enota 
mere/najmanjša 
enota 

Cena na uro v 
EUR z DDV 

Opomba 

1.  3D tiskalnik 3D WOX ura/0,25 ure 7,00 / 

2.  3D tiskalnik FormLabs ura/0,25 ur 20,00 / 

3.  3D tiskalnik 
Ultimaker3Extended 

ura/0,25 ur 15,00 / 

4.  Laser ura/0,25 ur 40,00 / 

5.  stružnica ura/02,5 ur 15,00 / 

6.  električno orodje ura/0,25 ur 12,00 / 

7.  rezkar za e-vezja ura/0,5 ur 40,00 / 

8.  rezkar za e-vezja-m ura/0,5 ur 30,00 / 

9.  polagalnik elementov ura/0,5 ur 25,00 / 

10.  pečica za e-vezja ura/0,5 ur 15,00 / 

11.  pečica za e-vezja-m ura/0,5 ur 15,00 / 

12.  merilni instrument ura/0,5 ur 30,00 / 
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13.  spajkalno orodje Weller 
WXR3 

ura/0,5 ur 20,00 / 

14.  spajkalno orodje Weller 
WT1H 

ura/0,5 ur 15,00 / 

15.  delovna postaja ura/0,5 ur 11,00 / 

16.  prostor z ročnim 
orodjem 

ura/0,5 ur 11,00 / 

 
 
Usposabljanja 
 
Cene usposabljanj se določajo sproti, glede na vsebino in trajanje. Cena vedno 
vključuje tudi enomesečno članarino. 
 
Storitve 
 

Z. št. Storitev Cena na uro v EUR  

1. posluževanje stroja 20,00 

2. 2D načrtovanje 25,00 

3. 3D modeliranje 45,00 

 
 
Načini plačevanja 
 

● po računu 
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Priloga N: Cenik fotokopiranja in drugih storitev, ki podpirajo Vzgojno-izobraževalne 
procese 

 
Vse enote ŠC NG razen VSŠ 
 
 

Cenik fotokopiranja 

Fotokopiranje Cena v EUR  

na dijaka/šolsko leto 7,00*   

 
* V primeru, da bodo stroški višji, se naredi poračun po dejanskih stroških.  
 
 
 

• Cene materiala in storitev vključujejo (papir, toner in vzdrževanje oz. najem 
fotokopirnega stroja). 

 
• DDV ni obračunan v skladu z 8. odstavkom 42. člena Zakona o DDV-1. 

 
 

Cenik drugih storitev 

Uporabnina omaric Cena v EUR  

na dijaka/šolsko leto 5,00  

 
• DDV ni obračunan v skladu z 42. členom Zakona o DDV. 
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Priloga O: Cenik ostalih izdelkov in storitev 

 
Če v ceniku ni navedenega izdelka oz. storitve to ceno določi direktor oz. z njegove 
strani pooblaščena oseba. 


