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Cenik Mladinskega centra Nova Gorica 

 

Sedež zavoda 

 

Delavnice 

Preventivne mladinske delavnice (za MONG)   brezplačno 

Preventivne mladinske delavnice (izven MONG)   po dogovoru, odvisno od vsebine in trajanja 

Delavnice po programu MC (za otroke in mlade do 29 let) brezplačno 

 

Tečaji 

Tečaj glasbenih inštrumentov:  

tečaj kitare                                                 15€/šolsko uro 

tečaj bobnov       20 €/šolsko uro 

Jezikovni tečaj (za otroke in mlade do 29 let)   brezplačno 

 

Počitniško varstvo 

Varstvo v času šolskih počitnic  

(v ceno vključeno: varstvo, kosilo, prigrizki, bazen; doplačila: ostale  vstopnine po programu) 

- dnevna vpisnina    20 €   

- tedenska vpisnina*    60 € 

- tedenska vpisnina**   50 € 

*ko varstvo traja 4 ali 5 dni 

**ko varstvo traja samo 3 zaporedne dni 

 

Uporabnina prostorov v Mladinskem centru Nova Gorica 

Uporabnina prostora za praznovanje rojstnega dne (4 ure)                        45 € 

Uporabnina prostora za praznovanje rojstnega dne - dodatna ura 15 € 

Najem večnamenskega prostora (66 m2)     20 €/uro*  

*za daljše najeme prostora se ceno določi z dogovorom ali s pogodbo 
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E-kolesa 

 

Dnevni najem e-kolesa                                                               5 € 

Mesečni najem e-kolesa                                                            100 € 

Mesečni najem kontejnerja z e-kolesi                                     400 € 

 

 

 

Pijača in hrana 

 

Ledeni čaj pločevinka (0,33L)    1,00 € 
Voda (naravna) 0,5L     1,00 € 
Coca cola pločevinka (0,33L)    1,00 € 
 

Čips       1,00 €     

Smoki       1,00 € 

Frutabela      1,00 € 

  

  

 

 

Skupnostni center 

 

Uporabnina prostora  

Večnamenski prostor                                                             8 €/uro (do 4 ure) 

                                                                                                   7 €/uro (nad 4 ure) 
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Počitniška hiša Čepovanka 

 

Prijava: od 13.00 ure dalje  

Odjava: do 11.00 ure 

 

Za fizične osebe: 

Nočitev – otroci do 5. leta     brezplačno 

Nočitev - otroci od 6. do 12. leta    10 €/osebo 

Nočitev - odrasli      19 €/osebo 

Najem cele hiše       650 €/noč 

Najem cele hiše (čez dan, brez nočitve)    100 € 

  

Za društva, organizacije, klube: 

Nočitev - odrasli      14 €/osebo 

Nočitev – organizirana skupina z otroki do 12. leta  po dogovoru 

Najem cele hiše       480€/noč 

Najem cele hiše (čez dan, brez nočitve)    80 € 

 

*Turistična taksa se obračuna posebej.  
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E-hiša, hiša poskusov Nova Gorica 

 

Artikli: 

Little genius 3+ več barv   4,00 € 

Happy cube 3+ več barv   4,00 € 

Happy cube 5+ več barv   4,00 € 

Happy cube 7+ več barv   4,00 € 

Happy cube 9+ več barv   4,00 € 

Katamino pocket    21,50 € 

Forest - družabna igra    12,00 € 

Eureka Message in a bottle   13,00 € 

Škatla eksperimentov 1.1   26,00 € 

Škatla eksperimentov 2.0   26,00 € 

Pylos mini     22,50 € 

Quarto mini     22,50 € 

Quixo mini     22,50 € 

Inside 3 Mean Novice – oranžen  13,00 € 

Inside Awful - rdeč    25,00 € 

Sestavljanka Gepetto Pteranodon   5,00 € 

Sestavljanka Gepetto Pajek   5,00 € 

Oktaskop      6,00 € 

Labirint Micro     7,00 € 

Slime play gel baff small   6,00 € 

Čoln na balon     8,50 € 

Vrtavka      2,50 € 

Puzzle na elastiki    3,50 € 

Logični labirint     10,00 € 

Lebdeča kroglica    4,00 € 

Frizbi myRoodi     8,00 € 
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Eko raketa     17,00 € 

X-zylo      14,00 € 

Foooty - več barv    15,50 € 

Solarni balon     7,00 € 

Hanoi stolp     10,00 € 

Skokica      1,00 € 

Lego Spike essential 45345   420,00 € 

Lego Spike prime  45678   520,00 € 

 

Storitve: 

Vstopnica (voden ogled za skupine po predhodni najavi - najmanj  10 oseb)   3 €/osebo 

Raziskovalna delavnica na terenu             2,50 €/otroka 

Delavnica v e-hiši         2,50 €/otroka 

Ogled poskusov in izvedba delavnice v e-hiši za skupine     5,50 €/otroka 

Izvedba eksp. na terenu 45 min (demonstr. poskusi + delavnica)    3,50 €/osebo 

Tečaj robotike 5 × 120 min                   94,00 €/osebo (100 €/osebo*) 

Tečaj robotike 3 × 120 min       80,00 €/osebo (85 €/osebo*) 

Rojstni dan v e-hiši do 15 otrok (delavnica + ogled + 2 mentorja)          106,00 € (115 €*) 

Znanstveno počitniško varstvo                   95,00 € (100 €*) 

(dopoldanski program: tedenska vpisnina, brez kosila) 

Znanstveno počitniško varstvo (celodnevni program: tedenska vpisnina, kosilo)         135,00 € (145 €*) 

Delavnica po dogovoru (posebne storitve, delavnica na ključ, po željah naročnika)   po dogovoru 

 

Naravoslovni ali tehniški dan (za šole v MONG): 

1 × 45 min          4,00 €/osebo 

2 × 45 min          4,50 €/osebo 

3 × 45 min          5,00 €/osebo 

4 × 45 min          5,50 €/osebo 

5 × 45 min          6,00 €/osebo 
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Naravoslovni ali tehniški dan (za šole izven MONG): 

1 × 45 min          4,50 €/osebo 

2 × 45 min          5,00 €/osebo 

3 × 45 min          5,50 €/osebo 

4 × 45 min          6,00 €/osebo 

5 × 45 min          6,50 €/osebo 

*nove cene od septembra 2023 dalje  

 

 

Administrativni stroški: 

Poštnina paketov (do 2 kg)        5,74 €    

Poštnina paketov (od 2 kg do 5 kg)       6,07 €    

Poštnina paketov (od 5 kg do 10 kg)       6,64 € 

 


