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Zadeva: Pojasnilo k ceni storitev CŠOD / javna služba in tržna dejavnost 
 
CŠOD je ustanovljen s strani Republike Slovenije za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, 
povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno delo in kulturne dejavnosti mladine ter 
za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja. V 
okviru javne službe CŠOD izvaja tedenske programe šole v naravi za osnovno šolo, učence od 1. do 9. 
razreda, kot naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin ter 
druge programe (vikend in večdnevne programe) za osnovno šolo, vrtce in srednje šole. Programe šole 
v naravi in vikend programe izvaja celotno šolsko leto, od 1. septembra do 24. junija. V poletnem času 
CŠOD v okviru javne službe izvaja tudi programe aktivnih počitnic in naročene posebne naloge v obliki 
taborov. Javno službo izvaja celotno koledarsko leto (od januarja do decembra). 

V terminih, ko ne izvaja javne službe, CŠOD izvaja tržno dejavnost in ponuja bivalne in prehranske 
kapacitete različnim športnim društvom in klubom, kulturnim društvom, šolam, fakultetam, 
študentom za izvajanje izobraževanja in treningov, ter različnim društvom za izvajanje izobraževanj, 
delavnic, intenzivnih vaj, mednarodnih srečanj in podobno. 

CŠOD ponuja programe z javnim razpisom, kjer so določeni pogoji prijave, razporejanja po terminih, 
prijavni roki in roki za podpis pogodbe. Do programov javne službe CŠOD v času trajanja pouka so 
upravičeni zavodi, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program in so vpisani v register izvajalcev VIZ 
pri pristojnem ministrstvu za izobraževanje ter šole iz zamejstva. V ceni oskrbnega dne za programe 
javne službe niso vključeni stroški dela, ki so do višine dogovorjenega kadrovskega načrta  
zagotovljena iz proračuna. Ceno oskrbnega dne CŠOD dogovori v soglasju s pristojnim ministrstvom. 

V okviru tržne dejavnosti CŠOD ponuja nastanitvene kapacitete športnim društvom, klubom, kulturnim 
društvom, šolam in fakultetam ter drugim organiziranim skupinam za izvajanje izobraževanj, treningov, 
intenzivnih vaj, srečanj in podobno. Posamezne nastanitvene kapacitete so v določenih terminih na 
razpolago tudi družinam in drugim  gostom. V ceni bivanja in prehrane v okviru tržne dejavnosti so 
vključeni vsi stroški, ki so povezani z opravljanjem tržne dejavnosti, vključno s stroški dela. CŠOD v 
okviru tržne dejavnosti nudi popuste skladno s splošnimi pogoji (otroci so dvanajstega leta starosti, 
šole za izvedbo lastnih programov). 

CŠOD za koriščenje nastanitvenih in prehranskih kapacitet izven javne službe ne more in ne sme 
ponuditi cene, ki velja za javno službo CŠOD. V okviru javne službe so za stroške dela (do višine 
dogovorjenega kadrovskega načrta)  zagotovljena proračunska sredstva in ti stroški dela niso vključeni 
v strukturo cene oskrbnega dne. V skladu z 8. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV je dejavnost oproščena 
plačila DDV. Za izvedbo  V okviru tržne dejavnosti so v ceni vključeni tudi stroški dela za izvajanje tržne 
dejavnosti. Izvedba te dejavnosti je predmet DDV. 

Vsi ceniki so objavljeni na spletni strani www.csod.si  

Center šolskih in obšolskih dejavnosti 

Branko Kumer, direktor 
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