
CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA PRIREDITVE

DVORANA / STADION Velika  dvorana

1/2 dvorane (ritmika, 

športi z žogo)

uporaba in ostale storitve 1 dan  - vsi nivoji / vse tribune - polna kapaciteta* 5.100,00 3.600,00

uporaba in ostale storitve 1 dan brez zg. nivoja / brez tribune vzhod (dvorana) oz. brez tribune D 

in AD (stadion)  - (zmanjšana kapaciteta)* 3.500,00 2.500,00

uporaba in ostale storitve 1 dan brez dveh zg. nivojev / brez tribune zahod (dvorana) oz. brez 

tribune B, D in AD (stadion) - (zmanjšana kapaciteta)* 2.550,00 1.800,00

uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna površina / stojišča (dvorana) oz. brez tribune B, C, D 

in AD (stadion) - (zmanjšana kapaciteta)* 2.000,00 1.400,00

uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna površina / sedišča - zmanjšana kapaciteta* 1.300,00 920,00

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 24 ur) 1.700,00 1.200,00

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 12 ur) 850,00 800,00

nadomestilo pri promociji letakov (cena/kom) enostavna edicija 0,20 0,20

nadomestilo pri promociji letakov (cena/kom) obsežna edicija 0,50 0,50

dodatno dežurstvo teh. osebja  (cena/del.uro enega delavca) 20,00 20,00

uporaba dodatnih garderob  (cena za prostor)                                100,00 100,00
uporaba prodajnega kioska za prireditev (cena/m2) 20,00 20,00

OSTALE POVRŠINE

uporaba in ostale storitve za prireditev 1 dan (polna kapaciteta)

uporaba in ostale storitve za prireditev 1 dan (zmanjšana kapaciteta 1/2)

uporaba in ostale storitve  za prireditve 1 dan  (zmanjšana kapaciteta 1/3) 

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene

dodatni dan uporabe za pripravo  za prireditve (zmanjšana kapaciteta)

uporaba in ostale storitve za manjšo prireditev/dogodek (nad 4 ure)

uporaba in ostale storitve za manjšo prireditev/dogodek (do 4 ure)

uporaba in ostale storitve za manjšo nekomercialno/dobrodelno prireditev (nad 4 ure)

uporaba in ostale storitve za manjšo nekomercialno/dobrodelno prireditev (do 4 ure)

nadomestilo za stroške košnje - zahtevna košnja  (cena/m2)

nadomestilo za stroške košnje - nezahtevna košnja (cena/m2)

nadomestilo za stroške priklopa elektrike
nadomestilo za stroške priklopa vode

*Cena uporabe objekta in ostale storitve se lahko izven programa LPŠ zniža do 30 %. 

**Cena za nogometno tekmo izvedeno v skladu s pravili domicilne zveze, na kateri se lahko obračuna tudi delež od prodanih vstopnic.

Cene so v Eur in ne vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 13.09.2018 dalje.
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV POKRITIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

dvorana / telovadnica

Dvorana  - polna kapaciteta 95,00

uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (domicilni klub) 1200,00
Mala dvorana (*v Črnučah plesna soba) 65,00

Dodatki za tekme z gledalci (tribuna, 2x gard., dež. delavec, dodatna luč)  "PRILOGA 1"
dodatno naročeno:

dežurni delavec teh. osebje (PK) 20,00

dežurni delavec teh. osebje (KV) 25,00

dodatna garderoba - mala 10,00

dodatna garderoba - srednja 25,00

dodatna garderoba - velika 45,00
prostor za nudenje prve pomoči 10,00

Cene so v Eur, vključujejo DDV ter veljajo za 1 uro oz. termin razen navedenih izjem. 

Izven sezone LPŠ se cena uporabe lahko zniža do 30%.

Možnost predplačila za stalne uporabnike v dveh delih do 31.12. in do konca pogodbenega razmerja. Prizna se 5% popust po ceniku.

Možnost predplačila v enem delu za uporabo preko cele sezone. Prizna se 10% popust.

Pri tekmovanjih cena NE vključuje: povečano število garderob, oprema za tekmo po pravilih (npr. AZS), zastave, priprava dvorane, delavec in dežurna čistilka.

Za tekmo se zaračuna dodatno naročene storitve.

Namizni tenis Kodeljevo je možno rezervirati le v primeru daljših terminov uporabe in ostalih storitev (mesec ali več). 

Dvorana Krim ima 7 miz za namizni tenis, Dvorana Kodeljevo pa 6.

1. DODATNA RAZSVETLJAVA                                                          cena v EUR

Trening tekma II. kategorije   - 650 LX 15,00

Uradna tekma I. kategorije     -1000 LX 30,00

TV PRENOS tekma –barva -  1500 LX 50,00

2. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK TV OPREME 1 x 50,00

3. SEMAFOR

Mali                                                         15,00

Veliki                                                           50,00

4. OZVOČENJE               240,00

Z enim mikrofonom (brez glasbe)           30,00

Z več mikrofoni, himna itd.                         50,00

5. ZAŠČITNI TUNEL ZA IGRALCE                       15,00

6. PROSTOR ZA PRESS CENTER                       15,00

7. REPORTERSKE KABINE V 2. nadstropju    6,00

8. KIOSK ZA PRODAJO VSTOPNIC- 1 prodajno mesto 10,00

9. PRIPRAVA DVORANE:

- UPORABA TRIBUN VZHOD IN SANITARIJ  mala dvorana 1033 sedežev (priprava in pospravljanje) 200,00

- UPORABA TRIBUN VZHOD IN SANITARIJ  velika dvorana 1525 sedežev (priprava in pospravljanje) 250,00

- UPORABA TRIBUN ZAHOD IN SANITARIJ  mala dvorana 1818 sedežev (priprava in pospravljanje) 250,00

- UPORABA TRIBUN ZAHOD IN SANITARIJ  velika dvorana 2343 sedežev (priprava in pospravljanje) 300,00

- UPORABA TRIBUN JUG                                  mala dvorana 166 sedežev (priprava in pospravljanje) 50,00

- UPORABA TRIBUN SEVER                            mala dvorana 140 sedežev (priprava in pospravljanje) 50,00

- UPORABA IZVLEČNE TRIBUNE VZHOD     mala dvorana 492 sedežev (priprava in pospravljanje) 60,00

- UPORABA IZVLEČNE TRIBUNE ZAHOD     mala dvorana 369 sedežev - s 25 sedeži za novinarje                              

(priprava in pospravljanje) 60,00

PRILOGA 2: CENE DODATNIH USLUG V ATLETSKI DVORANI 

1. DODATNO                                                        cena v EUR
Vadbena kartica 10,00

Mesečna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 1x tedensko 20,00

Mesečna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 3x tedensko 55,00
Mesečna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba vsak dan 90,00

Mesečna vadba - SKUPINA (od 8 do 10 + 2 trenerja) vadba 1x tedensko 180,00

Mesečna vadba - SKUPINA (od 8 do 10 + 2 trenerja) vadba 2x tedensko 360,00
Mesečna vadba - SKUPINA (od 8 do 10 + 2 trenerja) vadba 3x tedensko 500,00

Polletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 1x tedensko 110,00

Polletna vadba, posameznik, neprenosljiva  - vadba 3 x tedensko 300,00
Polletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba vsak dan 500,00

Celoletna vadba, posameznik, neprenosljiva  - vadba 1x tedensko 200,00

Celoletna vadba, posameznik, neprenosljiva  - vadba 3x tedensko 580,00
Celoletna vadba, posameznik, neprenosljiva  - vsak dan 950,00

2. DODATNO - TRENINGI                                  

Trening - posameznik (ura) 8,00
Trening - skupina od 10 do 12 vključno s trenerji  (ura) 80,00

3. DODATNO - OSTALO                      

Tekma - dvorana s pripravo (ura) 160,00

DVORANE, TELOVADNICE, FITNES, SAVNE

VIČ Gimnastični center  

Cenik velja od 13.09.2018. Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

PRILOGA 1: CENE DODATNIH USLUG V DVORANI (ob tekmovanjih, za tekmo do 3 ure)
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV -  ODKRITA ŠPORTNA IGRIŠČA 

PARK VIČ SVOBODA
NOGOMETNO IGRIŠČE - TRAVNATO glavno

Treninig 160,00

Trening z razsvetljavo -

Dodatna garderoba 15,00

Dodatni dežurni delavec (cena/uro) 20,00

Tekma - paket* 480,00

UMETNA TRAVA -   IGRIŠČE NA ODBOJ
Trening 25,00

Obveze objekta: igrišče, 2 fiksna gola, 2 premična gola (velika igrišča), mreže, 1 x garderoba / za U8 - U12 so v ceni zajeti 4 goli (5m)

*igrišče, tribune, 2 dodatni garderobi, zarisano igrišče, zastavice, zastave, ozvočenje, novinarske kabine, VIP prostor (po zahtevah lincenciranja objekta NZS)

Za treninge je zagotovljeno: 

- teki - štartni bloki, 30 ovir

- meti - metališče

- skok v višino, skok s palico - blazina, stojala, letvica

- skok v daljino in troskok - opremljena jama

Cena za tekmovanje vključuje: povečano število garderob, oprema za tekmovanje po pravilih AZS, zastave, priprava stadiona, dežurni delavec in čistilka

*V terminih, ko igrišča niso zasedena iz strani LPŠ, se cena uporabe lahko zniža do 30%.

Cene so v Eur, vključujejo DDV ter veljajo za 1 uro oz. termin razen navedenih izjem. Cena za tekmovanje je dvakratna cena treninga na uro. 

Cenik velja od 13.09.2018 dalje. Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

NOGOMETNA IGRIŠČA, ASFALTNE PLOŠČADI, IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI, PEŠČENA TENIŠKA IGRIŠČA, 
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - SEJNI, KONGRESNI PROSTORI TER VODENI OGLEDI

PARK VIČ Gimnastični 

center

SEJNA/ KONFERENČNA SOBA Sejna soba
uporaba do 2 uri 50,00

uporaba do 3 ure 65,00

uporaba do 4 ure 80,00

uporaba do 5 ur 90,00

vsaka nadaljnja ura 10,00
dodatno čiščenje prostora 20,00

Cene so v Eur in ne vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

*Cenik sejnih in kongresnih prostorov velja za osnovno postavitev posameznega prostora. Vsaka sprememba (umik miz, stolov, kino postavitve,…) se dodatno zaračuna.
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - FITNES IN VODENE VADBE

(Gimnastični center Ljubljana)
cena v EUR

10,00
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cena v EUR

10,00

30,00

50,00

cena v EUR

42,00

64,00

55,00

173,00

576,00

cena v EUR

29,00

45,00

122,00

405,00

cena v EUR
59,00

cena v EUR

50,00

135,00

cena v EUR

100,00

cena v EUR

350,00

315,00

cena v EUR

55,00

cena v EUR

165,00

cena v EUR

33,00

40,00
Uporaba bazena na Kopališču Tivoli za člane Fitnesa Tivoli in Fitnesa Vič je možna PO URNIKU ZA REKREATIVNO PLAVANJE. 

Prenosne vstopnice za podjetja niso predmet akcijskih cen in dodatnih popustov.

10% popusta na vstopnice rekreacije za osebe z oviranostmi. V namen unovčitve popusta je pred plačilom rekreacije na 

recepciji potrebno predložiti dokazilo. Popusti se med sabo ne seštevajo.

Cene so v Eur in vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

TELOVADNICA za vodene vadbe 

Šport Ljubljana si pridržuje pravico do zaprtja bazena (Tivoli ali Kolezija) za javnost iz naslova višje sile, neugodnih vremenskih razmer, tehničnih izpadov, 

organiziranih tekmovanj oziroma dogodkov ipd. Imetniki sezonskih vstopnic v tem primeru niso upravičeni do vračila denarja.

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ 

ENKRATNI TRENING - POSAMEZNI OBISK                                                                                                                                                    

KARTICA

izposoja brisače

meritev  (do 3 meritve)

meritev + program vadbe

meritev + program vadbe + prehrana

pol mesečna vstopnica

mesečna vstopnica 

mesečna vstopnica - dijaki, študentje, upok. 

trimesečna vstopnica 

letna vstopnica 

pol mesečna vstopnica

mesečna vstopnica 

trimesečna vstopnica 

letna vstopnica 

8 fitnes obiskov (veljavnost 3 mesece, karta ni prenosljiva)

mesečna vstopnica 

trimesečna vstopnica 

mesečna vstopnica (večkratni vstop)

TELOVADNICA za vodene vadbe  - redni uporabniki

FITNES TIVOLI 

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ - CELODNEVNE VSTOPNICE (omogoča obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli, 

1 vstop dnevno, neprenosljiva)

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ - DOPOLDANSKE VSTOPNICE (omogoča obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli 

do 13:00 ure, 1 vstop dnevno, neprenosljiva)

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ - POSAMEZNI OBISKI (omogoča obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli)

VODENE VADBE TIVOLI / FITNES VIČ (omogoča celodnevni obisk vodene vadbe / 1 obisk na dan, neprenosljiva)

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ (omogoča obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli, večkratni vstop dnevno, 

neprenosljiva) 

FITNES VIČ / KOPALIŠČE KOLEZIJA (omogoča obisk fitnesa in vodenih vadb na Viču ter obisk bazena Kolezija)

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ - PRENOSNI  (omogoča celodnevni obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli, 1 

vstop dnevno)

UPORABA IN OSTALE STORITVE ZA TELOVADNICO ZA ENO URO (KOPALIŠČE TIVOLI, KODELJEVO, 

GIMNASTIČNI CENTER )

SEZONSKA KOMBINIRANA VSTOPNICA (KOLEZIJA / FITNES VIČ, 1 vstop dnevno, velja v času obratovanja bazena 

Kolezija) - vsi termini s sliko 

SEZONSKA KOMBINIRANA VSTOPNICA (KOLEZIJA / FITNES VIČ, 1 vstop dnevno, velja v času obratovanja bazena 

Kolezija) - vsi termini, dijaki, študentje in upok., s sliko 

FITNES VIČ - CELODNEVNI (vključuje celodnevni obisk fitnesa in vodenih vadb na Viču, 1 vstop dnevno)

mesečna vstopnica 

mesečna prenosna vstopnica 
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - KOPALIŠČE KOLEZIJA
OBRATOVALNI ČAS KOPALIŠČA IN SAVNE

PREDSEZONA (predvidoma 13.05.2018 - 10.06.2018):

pon. - pet. 6:30 - 9:00 in 18:00 - 21:00

sob., ned. praz. 11:00 - 20:00

SEZONA (predvidoma 11.06. - 16.09.): vsak dan 6:30 - 22:00 

POSEZONA (predvidoma 17.09. - 30.09.2018):  pon. do pet. 6:30 - 10:00 in 16:00 - 20:00,  sob., ned. 11:00 - 20:00

PRED IN POSEZONA         

cena v EUR 

4,00

PRED IN POSEZONA         

cena v EUR 

5,00

SEZONA                  

cena v EUR 

9,00

7,00

7,00

6,00

30,00

cena v EUR

11,00

9,00

9,00

7,00

35,00

cena v EUR

5,00

4,00

90,00

80,00

170,00

140,00

cena v EUR

250,00

200,00

220,00

170,00

280,00

250,00

130,00

155,00

350,00

315,00

350,00

315,00

cena v EUR

7,00

3,00

cena v EUR

30,00

300,00

5,00

4,00

cena v EUR

6,00

4,00
Cene so v Eur in vključujejo DDV. 

Vstopnice veljajo samo za tekočo plavalno sezono in niso prenosljive v novo sezono.

Kopališče je odprto predvidoma od sredine maja do oktobra (odvisno od vremenskih razmer)

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

Pri nakupu več sezonskih vstopnic na družino, se prizna 10% popusta na dodatnega družinskega člana.

Otroci do 2. leta starosti imajo brezplačen vstop.

*V primeru predhodne rezervacije uporabe bazena za organizirane skupine, se prizna do 30% popusta na redne cene vstopnic. Potrebno doplačilo za reševalca iz vode.

DRUŽINSKA VSTOPNICA - celodnevna (do 5 oseb) 

*POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli

POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli po 16 uri

POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci

POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci po 16 uri

V primeru lepega vremena se obratovalni čas predsezone sprememni v sezonskega. Hkrati stopijo v veljavo sezonske cene. Datumi predsezone, sezone in posezone so okvirni, odvisni od 

vremena.

Kapaciteta kopališča je 684 obiskovalcev. V primeru zapolnjene kapacitete upravljavec, do sprostitve le-te, onemogoči vstop na območje kopališča. S tega naslova imetniki sezonskih 

vstopnic niso upravičeni do morebitnega vračila denarja.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico do zaprtja bazena za javnost iz naslova višje sile, neugodnih vremenskih razmer, tehničnih izpadov, organiziranih tekmovanj oziroma dogodkov ipd. 

Imetniki sezonskih vstopnic v tem primeru niso upravičeni do vračila denarja.

Vstopnice omogočajo 1 vstop dnevno, razen navedenih izjem. 

KOPALIŠČE - REKREACIJA pon - pet

POSAMEZNA VSTOPNICA PREDSEZONA / POSEZONA pon. - pet.

KOPALIŠČE - REKREACIJA sob, ned in prazniki 

POSAMEZNA VSTOPNICA PREDSEZONA / POSEZONA sob., ned., praz.

KOPALIŠČE - REKREACIJA pon - pet

*POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli

POSAMEZNA VSTOPNICA - odrasli po 16 uri

POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci

POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 14. leta, dijaki, študenti, upokojenci po 16 uri

JUTRANJA SEZONSKA VSTOPNICA - vsak dan do 8:30 ure, s sliko (1 x dnevno). V predsezoni/posezoni velja (pon - pet) 

do 9.00 oz. 10.00 ure                                                                                       

VEČERNA SEZONSKA VSTOPNICA - vsak dan od 19:00 ure, s sliko (1 x dnevno)                                                                                            

PAKET VSTOPNIC - odrasli - 20 kom - vsi termini            

PAKET VSTOPNIC - otroci do 14.leta, dijaki, študenti, upokojenci - 20 kom - vsi termini                  

SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA/KODELJEVO - vsi termini s sliko (1 x dnevno)                                                                                          

SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA/KODELJEVO - vsi termini, dijaki, študentje in upok. s sliko (1 x dnevno)                                                                                     

SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini s sliko (1 x dnevno)                                                                                          

DRUŽINSKA VSTOPNICA - celodnevna (do 5 oseb) 

POSAMEZNA VSTOPNICA - po 19 uri (vsi termini, vse ciljne skupine)

POSAMEZNA VSTOPNICA - jutranje plavanje od 6.30 do 8.30 (vsi termini, vse ciljne skupine) V predsezoni/posezoni 

velja (pon - pet) do 9.00 oz. 10.00 ure

PAKET VSTOPNIC - odrasli - 10 kom - vsi termini            

PAKET VSTOPNIC - otroci do 14.leta, dijaki, študenti, upokojenci - 10 kom - vsi termini                  

V primeru prekoračitve termina veljavnosti posamezne vstopnice, se obračuna doplačilo v znesku celodnevne vstopnice in administrativne stroške v višini 2,00€.

10% popusta na vstopnice rekreacije za osebe z oviranostmi. V namen unovčitve popusta je pred plačilom rekreacije na recepciji potrebno predložiti dokazilo. Popusti se med sabo ne 

seštevajo.

ENKRATNA VSTOPNICA do 3 ure - PLAVALNA PRED IN PO SEZONA (doplačilo bazenski vstopnici). Uporaba do 

zasedenosti prostih mest.                                                           

ENKRATNA VSTOPNICA do 3 ure - PLAVALNA GLAVNA SEZONA  (doplačilo bazenski vstopnici). Uporaba do 

zasedenosti prostih mest.

KOPALIŠČE - REKREACIJA sob, ned in prazniki 

KOPALIŠČE - REKREACIJA - vsi termini

KOPALIŠČE - REKREACIJA - sezonske vstopnice 

KOPALIŠČE - RAZNO

*KOPALIŠČE  -  VSTOPNINA ZA NAJAVLJENE ORGANIZIRANE SKUPINE

SAVNA KOLEZIJA  (kapaciteta 25 oseb, v času obratovanja kopališča)

BRISAČA (izposoja)

UPORABA IN OSTALE STORITVE ENE PLAVALNE PROGE 50 m / URO (obvezna predhodna rezervacija)

UPORABA IN OSTALE STORITVE BAZENA / URO  (obvezna predhodna rezervacija)

POSAMEZNA VSTOPNICA - šole in organizirane skupine do 50 oseb

POSAMEZNA VSTOPNICA - šole in organizirane skupine  nad 50 oseb 

SEZONSKA KOMBINIRANA VSTOPNICA (KOLEZIJA / FITNES VIČ, 1 vstop dnevno) - vsi termini s sliko 

SEZONSKA KOMBINIRANA VSTOPNICA (KOLEZIJA / FITNES VIČ, 1 vstop dnevno) - vsi termini, dijaki, študentje in 

upok., s sliko 

SEZONSKA VSTOPNICA SAVNA + BAZEN (1 vstop dnevno) - vsi termini s sliko

SEZONSKA VSTOPNICA SAVNA + BAZEN (1 vstop dnevno) - vsi termini, dijaki, študentje in upok., s sliko  

IZGUBA ZAPESTNICE

SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini, dijaki, študentje in upok. s sliko (1 x dnevno)                                                                                     

SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini s sliko (neomejen vstop)                                                                                          

SEZONSKA VSTOPNICA KOLEZIJA - vsi termini dijaki, študentje in upok. s sliko (neomejen vstop)                                                                                          
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CENIK VSTOPNIC SAVNA KOLEZIJA 
Obratovalni čas: sred. do pet. od 16:00 do 21:00, vikendi in prazniki (razen pon., tor.): 13:00 - 21:00

cena v EUR

10,00

12,00

15,00

17,00

cena v EUR

10,00

12,00

15,00

17,00

cena v EUR

3,00

7,00

Cenik velja v času, ko kopališče ne obratuje. V sezoni kopališča velja cenik in obratovalni čas Kopališča Kolezija.

Cena vključuje uporabo ene rjuhe. 

V primeru prekoračitve termina se ob izhodu zaračuna polna cena novega termina.

Kapaciteta savne je do 25 oseb. 

Zaradi omejene kapacitete, pred prihodom svetujemo preverbo zasedenosti na tel. 08 205 18 20. 

Savna ni namenjena otrokom do 15 leta starosti.

Cene so v Eur in vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 09.05.2018 dalje.

PAKETNI POPUST: 10 in več vstopnic - 10% popusta, 20 in več vstopnic - 20% popusta, 30 in več vstopnic - 30% popusta. Vstopnice v paketih veljajo vsako 

10% popusta na vstopnice rekreacije za osebe z oviranostmi. V namen unovčitve popusta je pred plačilom rekreacije na recepciji potrebno predložiti dokazilo. 

POSAMEZNI VSTOPI med tednom

POSAMEZNA VSTOPNICA 2 uri, vstop do 17:00 ure

POSAMEZNA VSTOPNICA 2 uri

POSAMEZNA VSTOPNICA 3 ure

CELODNEVNA (v času obratovanja savne)

POSAMEZNI VSTOPI vikend in prazniki

DODATNO

POSAMEZNA VSTOPNICA 2 uri, vstop do 15:00 ure

POSAMEZNA VSTOPNICA 2 uri

POSAMEZNA VSTOPNICA 3 ure

CELODNEVNA (v času obratovanja savne)

dodatna BRISAČA, RJUHA

IZGUBA ZAPESTNICE
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CENIK V ŠPORT HOTEL LJUBLJANA (V GIMNASITČNEM CENTRU)
Odpiralni časi: recepcija 24/7, gostinski lokal 8:00 - 22:00

TIP SOBE cena v EUR

ENOPOSTELJNA/DAN (cena velja na sobo, na dan) 42,00 - 100,00

DVOPOSTELJNA soba, soba z ENOJNIMA POSTELJEMA /DAN (cena velja na sobo, na dan) 49,00 - 140,00

TRIPOSTELJNA SOBA (cena velja na sobo, na dan) 54,00 - 160,00
ŠTIRIPOSTELJNA SOBA (cena velja na sobo, na dan) 68,00 - 170,00

RAZNO cena v EUR

IZGUBA/POŠKODBA KARTICE 7,00

Cena se prilagodi glede na zakup organiziranih skupin, sezono in čas bivanja. 

V primeru rezervacij v zadnjem hipu (last minute), se cene lahko znižajo še za dodatnih 10%.

Prihod/odhod: prijava od 14.00, odjava do 11.00.

Uporaba savne po dogovoru, potrebna predhodna rezervacija na recepciji.

CENA PO SEZONAH VISOKA SEZONA VMESNA SEZONA 1

OBDOBJE
5.7.- 15.9. 16.9.-31.10.;              

27.4.- 4.7.

Enoposteljna soba 60,00€ -70,00€ 52,00€ - 60,00€

Dvoposteljna soba 70,00€ - 80,00€ 60,00€ - 70,00€

Triposteljna soba 84,00€ - 96,00€ 69,00€ - 84,00€

Štiriposteljna soba 90,00€ -110,00€ 84,00€ - 100,00€

CENA PO SEZONAH NIZKA SEZONA VMESNA SEZONA 2

OBDOBJE
1.11.- 27.12;  3.1.- 28.2. 1.3.- 26.4.

Enoposteljna soba 42,00€ - 50,00€ 48,00€ - 58,00€

Dvoposteljna soba 49,00€ - 56,00€ 54,00€ - 60,00€

Triposteljna soba 54,00€ - 63,00€ 63,00€ - 69,00€

Štiriposteljna soba 68,00€ - 76,00€ 76,00€ - 84,00€

CENA PO SEZONAH NOVO LETO

OBDOBJE 28.12.- 2.1.

Enoposteljna soba 70,00€ -100,00€

Dvoposteljna soba 95,00€ -140,00€

Triposteljna soba 120,00€ -160,00€

Štiriposteljna soba 130,00€ -170,00€

*Za rezervacijo sob s strani slovenskih športnikov in LPŠ uporabnikov se prizna 20% popusta. Popust velja le za direktne rezervacije na hotel@sport-

ljubljana.si, +386 5 917 92 70.

Triposteljna soba je opremljena z eno enojno in eno zakonsko posteljo ali s tremi enojnimi posteljami, štiriposteljna soba ima dve enojni in eno zakonsko 

posteljo. 

Cene so v EUR in veljajo od 06.08.2018 do preklica. DDV je vključen v ceno. Šport Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev. 

Cene ne vključujejo turistične takse.
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PRICE LIST SPORT HOTEL LJUBLJANA (in GYMNASTICS CENTRE LJUBLJANA)
OPENING HOURS: RECEPTION 24/7, BAR 8:00 AM - 10:00 PM

ROOMS price in EUR

single bed (price for one room per day) 42,00 - 100,00

twin, double bed (price for one room per day) 49,00 - 140,00

triple bed (for one room per day) 54,00 - 160,00
quadruple bed (for one room per day) 68,00 - 170,00

OTHER

card loss / damage 7,00

Price is adjusted according to the the season, the lease of organized groups and the duration of the stay.

In case of last minute bookings, the price can be reduced by an additional 10%.

Check in from 2:00 pm, check out until 11.00 am.

Use of sauna is possible by prior reservation at the reception.

PRICES BY SEASON HIGH SEASON MIDSEASON 1

date of staying
5.7.- 15.9. 16.9.- 31.10.              

27.4.- 4.7.

single bed (price for one room per day) 60,00€ -70,00€ 52,00€ - 60,00€

twin, double bed (price for one room per day) 70,00€ - 80,00€ 60,00€ - 70,00€

triple bed (for one room per day) 84,00€ - 96,00€ 69,00€ - 84,00€
quadruple bed (for one room per day) 90,00€ -110,00€ 84,00€ - 100,00€

PRICES BY SEASON LOW SEASON MIDSEASON 2

date of staying
1.11.- 27.12;  3.1.- 28.2. 1.3.- 26.4.

single bed (price for one room per day) 42,00€ - 50,00€ 48,00€ - 58,00€

twin, double bed (price for one room per day) 49,00€ - 56,00€ 54,00€ - 60,00€

triple bed (for one room per day) 54,00€ - 63,00€ 63,00€ - 69,00€
quadruple bed (for one room per day) 68,00€ - 76,00€ 76,00€ - 84,00€

PRICES BY SEASON NEW YEAR

date of staying 28.12.- 2.1.
single bed (price for one room per day) 70,00€ -100,00€

twin, double bed (price for one room per day) 95,00€ -140,00€

triple bed (for one room per day) 120,00€ -160,00€
quadruple bed (for one room per day) 130,00€ -170,00€

Triple room is equipped with one single and one double bed or three single bed. Quadruple room has two single and one double bed.

Prices are in euros and are valid from 06.08.2018 until cancellation. VAT is included in the price. Šport Ljubljana has the right to change prices and 

conditions of sale. Prices do not include tourist tax.

Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
T: 01 431 50 60 
F: 01 231 77 84 
E: info@sport-ljubljana.si 
www.sport-ljubljana.si 

 No.: 713/2018 
 
Date: 08.08.2018 
  


