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CENIK STORITEV 
Najem prostorov TŠC Maribor - Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor 

Naziv storitve 
cena za uro (60 minut) 

cena vključuje DDV 

Najem velike predavalnice (vključena uporaba računalnika, 
projektorja, zvočnikov) do 72 udeležencev 40 EUR 

Najem klasične učilnice (vključena uporaba računalnika, projektorja, 
zvočnikov) do 30 udeležencev 25 EUR 

Najem računalniške učilnice (16 delovnih mest + 
predavatelj) 50 EUR 

Najem CNC učilnice (16 delovnih mest z računalnikom in 
programsko opremo, dva CNC frezalna stroja in dve CNC stružnici) 50 EUR 

Najem športne dvorane 70 EUR 

Najem 1/3 športne dvorane 25 EUR 

Najem varilnice (10 delovnih mest za plamensko ali elektro 
obločno varjenje) v ceni ni zajet dodajni in osnovni material ter 
tehnični plini. 

43 EUR 

Najem delavnice ročna obdelava 
(18 delovnih mest z opremo ročnega orodja) 37 EUR 

Najem delavnice strojna obdelava 
(6 delovnih mest za struženje in frezanje) 43 EUR 

Najem avtoličarske delavnice (brez 
ličarke komore) 37 UR 

Najem avtoservisne delavnice 37 EUR 

Najem avtokleparske delavnice 37 EUR 

Cena najema na dneve, ko šola ne posluje, je večja za 30 %. 
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CENIK STORITEV 
v šolskih delavnicah - storitve na uro 

Naziv storitve cena za uro (60 minut) 
cena vključuje DDV 

Izdelava kovinskih konstrukcij 19 EUR 

Plamensko varjenje in rezanje 22 EUR 

Ročno el. obločno varjenje in MAG 22 EUR 

El. obločno  varjenje MIG/TIG 25 EUR 

Mehanski razrez materiala 18 EUR 

Struženje, rezkanje, CNC 37 EUR 

Brušenje 37 EUR 

Vrtanje 18 EUR 

Inštalaterska dela 37 EUR 

Avtokleparska  popravila in storitve 37 EUR 

Avtoličarska popravila in storitve 37 EUR 

Lažja avto-mehanska popravila in storitve 16 EUR 

Srednje zahtevna avto-mehanska popravila in storitve 25 EUR 

Težja avto-mehanska popravila in storitve 37 EUR 

Cena najema na dneve, ko šola ne posluje, je večja za 30 %. 
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CENIK STORITEV 
v šolskih delavnicah - storitve na enoto 

Naziv storitve Cena  z DDV v  EUR 

Nastavitev geometrije vozila 40 EUR 

Testiranje vozila na testni stezi 24 EUR 

Testiranje in diagnosticiranje motorja 30 EUR 

Demontaža, montaža kolesa in pnevmatike (jeklena platišča)       3,25 EUR 

Demontaža, montaža kolesa in pnevmatike (aluminijasta platišča)    4,65 EUR 

Demontaža, montaža kolesa in pnevmatike (RUN FLAT)   9,00 EUR 

Uravnoteženje kolesa  (jeklena platišča) 4,25 EUR 

Uravnoteženje kolesa  (alumin. platišča) 5,00 EUR 

Popravilo pnevmatike - injekcija 9,00 EUR 

Navadni ventil za vgradnjo 1,50 EUR 

Ročno pranje osebnega vozila - zunanje in notranje čiščenje 30,00 EUR 

Poliranje osebnega vozila 36,60 EUR 
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Cenik stroška dela po avtorski oz. podjemni pogodbi v MIC za institucionalna 
usposabljanja. 

Opis ENOTA OMEJITEV
max. vrednost na enoto - bruto 

Praktične vaje – predavatelji 
(učitelji), ki so usposobljeni za 
izvajanje praktičnih vaj na določenem 
področju 

pedagoška ura  do 20 EUR 

Praktične vaje – predavatelji, priznani 
strokovnjaki na določenem področju iz 
podjetij, VSŠ ali fakultet 

pedagoška ura  do 30 EUR 

Predavanje  - predavatelji (učitelji strokovno 
teoretičnih predmetov), ki so usposobljeni za 
predavanje na določenem strokovnem 
področju  

pedagoška ura  do  30 EUR 

Predavanje - predavatelji 
(predavatelji na VSŠ z veljavnim 
imenovanjem) za predavanje na 
določenem strokovnem področju  

pedagoška ura  do  40 EUR 

Predavanje – predavatelji, priznani 
strokovnjaki na določenem področju z 
podjetij oz. fakultet, referencami predavanj 
na strokovnih srečanjih doma ali v tujini  

pedagoška ura  do 50 EUR 

Predavanje in praktične vaje – tuji 
predavatelji – priznani tuji strokovnjaki  na 
določenem področju z referencami predavanj 
na strokovnih srečanjih doma ali tujini, 
mednarodnih konferencah oz. združenjih.  

pedagoška ura do 100 EUR 

V Medpodjetniškem Izobraževalnem Centru  se v skladu s tem cenikom sklepajo z zaposlenimi oz. zunanjimi 
strokovnjaki avtorske / podjemne pogodbe, lahko tudi poslovne s s.p., za izvajanje  aktivnosti.

V nekaterih primerih so cene lahko tudi podlaga za vrednotenje povečanega obsega dela!
V posebnih primerih so cene lahko tudi višje do 20% (posebno dovoljenje direktorja).
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CENIK BIVANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V DIJAŠKEM DOMU 

OSKRBNINA DIJAŠKI DOM - DIJAKI 

Osnovne cenike določa posebna komisija pri MIZŠ RS. 
Osnova za sestavo cenika je bivanje v triposteljni sobi. Skupna cena bivanja v triposteljni sobi je 239,80 €. 

Subvencija dijakom za bivanje v dijaškem domu znaša največ 239,80 €, za bivanje v triposteljni sobi. 

1. Cena bivanja v dvoposteljni  in triposteljni sobi znaša 239,80 € mesečno.

  72,16 € 
  77,88 € 
  89,76 € 

Cene je sestavljena iz: 
Stanarina:     
Režijski stroški:     
Hrana:     
Skupaj:     239,80 € 

2. Cena bivanja v enoposteljni sobi znaša 254,80 EUR

  87,16 € 
  77,88 € 
  89,76 € 

Cene je sestavljena iz: 
Stanarina:     
Režijski stroški:     
Hrana:     
Skupaj:     254,80 € 

OSKRBNINA DIJAŠKI DOM - ŠTUDENTI 

1. Cena bivanja v dvoposteljni in triposteljni sobi z zajtrkom znaša 132,42 € mesečno.

  72,16 € 
  27,26 € 
  33,00 € 

Cene je sestavljena iz: 
Stanarina:     
Režijski stroški
Zajtrk  
Skupaj:     132,42 € 

2. Cena bivanja v enoposteljni sobi z zajtrkom znaša 147,42 € mesečno

  87,16 € 
  27,26 € 
  33,00 € 

Cene je sestavljena iz: 
Stanarina:     
Režijski stroški
Zajtrk  
Skupaj:     147,42 € 
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CENIK PENZIONSKIH  IN DRUGIH STORITEV 

Naziv storitve 
cena z DDV 

v € 
turistična in 
promocijska 

taksa v € 

skupaj 
v € 

Nočitev 21,50 2,50 24,00 
Zajtrk – samopostrežno / / 5,00 
Kosilo / / 7,00 
Večerja / / 5,00 
Stanarina dnevno dvoposteljna soba - 
dom II 18,50 2,50 21,00 

Stanarina mesečno - delavci 
dvoposteljna soba 160,00 - 160,00 

Stanarina mesečno - delavci 
enoposteljna soba 200,00 - 200,00 

Izguba ali uničenje ključa sobe 5,00 - 5,00 

Med vikendi in v času, ko dijaški dom ne obratuje, so možni obroki v dijaškem domu za večje skupine gostov 
po predhodnem dogovoru! 

NAJEM PROSTOROV 

Naziv storitve cena z DDV 
v € 

Celodnevni najem velikega prostora 100,00 
Celodnevni najem malega prostora 70,00 
Najem velikega prostora na uro 20,00 
Najem malega prostora na uro 15,00 

KOPIRANJE IN TISKANJE 

Naziv storitve cena z DDV 
v € 

Kopija A4 enostranska 0,10 
Kopija A4 dvostranska 0,15 
Računalniški izpis A4 stran 0,15 

PRALNICA DIJAŠKI DOM 

Naziv storitve cena z DDV 
v € 

Pranje in likanje mešanega perila (za 
kg) 4,00 

Pranje in likanje delovne obleke 
(cena na kos oblačila) 
(delovni pajac, hlače + bluza) 

4,00 

Režijska ura likanja 10,00 
Režijska ura šivanja 10,00 

Maribor, 16. 12. 2022  direktor TŠC Maribor 
     Aleš Smole 

asmole
TŠC Maribor




