
CENIK OBROKOV PREHRANE - LETO 2022/2023

UČENCI 
UČENCI                  

1. razred

UČENCI                

dieta

DELAVCI 

ŠOLE

 OBROK  cene v €

zajtrk 0,70

malica - dop. 0,90 0,90 0,90 1,15

kosilo 2,90 2,50

2. do 9.r:         

3,35                           

1.r:     2,84

3,50

kosilo - občasno 3,63 3,10 4,30

malica - pop. 1,05 0,79 1,05/0,79

malica - odrasla 2,92

kosilo - domov 4,30

kosilo - dom. občasno 5,40

V kolikor se bodo kapacitete kuhinje sprostile bomo kosila ponudili tudi zunanjim odjemalcem, 

ki niso v sistemu VIZ, po ceni 6,10 EUR  na obrok.

CENIK PEDAGOŠKIH STORITEV 

Dva 

obroka

Trije obroki

vsak po vsak po

Letna šola v naravi 150,00 75,00 50,00

Zimska šola v naravi 250,00 125,00 83,33

Šole v naravi, 7.r 130,00 65,00 43,33

Šole v naravi, 3.r 70,00 35,00

Šola v naravi, 8.r 100,00 50,00 33,33

Šola v naravi 5.m 150,00 75,00

EUR EUR EUR

CENIK STORITEV V LETU 2022/2023

Polna 

cena Opomba 1

 Predvidena cena za letno 

šolo v naravi velja v primeru, 

da bomo od MIZŠ dobili 

predvidena denarna sredstva 

in da stroški, neodvisni od 

šole, v času do izvedbe ŠVN 

ne bodo narasli preko 

načrtovanih vrednosti.

Opomba 2

 Če se starši odločijo za 

plačilo v več obrokih, se vsi, 

razen zadnjega obračunajo 

pred izvedbo šole v naravi. 

Če se odločijo za plačilo v 

enem znesku, je ta 

obračunan po izvedeni šoli v 

naravi, vendar je obvezno 

plačilo akontacije v višini 100 

% od predvidenega celotnega 

zneska za izvedbo.



OSTALE STORITVE

EUR OPOMBE

Najem male telovadnice 14,08 Predplačilo, če niso vključeni učenci

Najem srednje telovadnice 24,98 Predplačilo, če niso vključeni učenci

Najem velike telovadnice 24,98 Predplačilo, če niso vključeni učenci

Najem športnega šotora 24,98 Brez garderobe, sanitarije v stavbi 2; predplačilo, če niso vključeni učenci

Najem dvorane 32,02 Predplačilo, če niso vključeni učenci

Najem učilnice 10,88 Predplačilo, če niso vključeni učenci

Najem rač. učilnice 32,02 Predplačilo, če niso vključeni učenci

Najem učilnice z opremo 24,98 Predplačilo, če niso vključeni učenci

Fotokopija A4 0,09

Fotokopija A3 0,15

Obojestranska fotokopija 0,15

Zamudnina v knjižnici 0,05 Na dan, na knjigo

Stroški opomina - 1. opomin 0,00

Stroški opomina - 2. in vsak nadaljnji 1,00 Na vsak poslan opomin

Škoda na šolski opremi Po vrednosti popravila

Grade

EUR per 

school 

year

1  &  2 5.505

3 5.790

4 & 5 6.080

6 6.338

SCHOOL TUITION FEES - IBO, Danila Kumar International School 2022/2023

The school tuition fee covers all expenses including the use of schoolbooks, photocopies,

stationery, accident insurance, and for grade 1-8 students; also tickets for performances,

excursions (transportation and entrance fees) and extra-curricular activities. 

 Če se starši odločijo za 

plačilo v več obrokih, se vsi, 

razen zadnjega obračunajo 

pred izvedbo šole v naravi. 

Če se odločijo za plačilo v 

enem znesku, je ta 

obračunan po izvedeni šoli v 

naravi, vendar je obvezno 

plačilo akontacije v višini 100 

% od predvidenega celotnega 

zneska za izvedbo.

S t o r i t e v za 60 min.

*Cena najemnine, ki je določena brez DDV, velja ob polnem najemu, brez posebnosti. Če 

gre zgolj za najem zaradi izvajanja brezplačne interesne dejavnosti za naše učence, je 

uporaba v tem primeru brezplačna. Kadar zunanji ponudniki staršem našim učencem sicer 

zaračunajo članarino, vendar je ta znižana, plačajo samo stroške vzdrževanja prostorov in 

ne stroškov dejanskega najema.

**Za posamezne predmete lahko učitelj zbere stroške fotokopiranja 

posameznih gradiv ali delovnih lističev z natančno navedbo števila 

fotokopij na učenca in navedbo gradiva. Na račun šole se fotokopira le 

pisne naloge za ocenjevanje znanja.



7 & 8 6.500

Afternoon care 

programme 1 & 2
2.660

Afternoon care 

programme 3 & 4 
2.454

Afternoon care 

programme 5
2.272

Kindergarten 7.769

mag. Mojca Mihelič, Miha Bizant,

ravnateljica predsednik Sveta šole

Cenik Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani za šolsko leto 2022/23 je obravnaval in

sprejel Svet zavoda na svoji seji dne 31.5.2022 .

M.P.




