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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA PRIREDITVE
Dvorane, stadioni in ostale površine za prireditve
PARK JEŽICA
DVORANA / STADION
uporaba in ostale storitve 1 dan - vsi nivoji / vse tribune - polna kapaciteta*
uporaba in ostale storitve 1 dan brez zg. nivoja / brez tribune vzhod (dvorana) oz. brez tribune D
in AD (stadion) - (zmanjšana kapaciteta)*
uporaba in ostale storitve 1 dan brez dveh zg. nivojev / brez tribune zahod (dvorana) oz. brez
tribune B, D in AD (stadion) - (zmanjšana kapaciteta)*
uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna površina / stojišča (dvorana) oz. brez tribune B, C, D
in AD (stadion) - (zmanjšana kapaciteta)*
uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna površina / sedišča - zmanjšana kapaciteta*
dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 24 ur)
dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 12 ur)
dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 6 ur)
uporaba in ostale storitve 1 dan - mala plesna dvorana
uporaba in ostale storitve 1 dan - mala dvorana / borilnica
nadomestilo pri promociji letakov (cena/kom) enostavna edicija
nadomestilo pri promociji letakov (cena/kom) obsežna edicija
dodatno dežurstvo teh. osebja (cena/del.uro enega delavca)
uporaba dodatnih garderob (cena za prostor)
uporaba prodajnega kioska za prireditev (cena/m2)
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

Velika dvorana
3.600,00

1/2 dvorane

Dvorana Črnuče

1.500,00

6.000,00

2.500,00

1.000,00

5.000,00

1.800,00

750,00

4.400,00

1.400,00
920,00
1.200,00
800,00

600,00
380,00
500,00
340,00

0,20
0,50
20,00

0,20
0,50
20,00

3.700,00
3.200,00
1.700,00
850,00
500,00
800,00
400,00
0,20
0,50
20,00
100,00
20,00
Park Ježica
(Črnuče)

Park Ježica (Hipodrom, RIC)
20.000,00
10.000,00
7.000,00
5.000,00
1.000,00
800,00
400,00
200,00
100,00
0,10
0,05
50,00
50,00

*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
DVORANE, TELOVADNICE, FITNES, SAVNE
dvorana / telovadnica
Dvorana - polna kapaciteta
1/3 kapacitete
2/3 kapacitete (*pri Črnučah stranski tretjini)
1/2 kapacitete (*pri Črnučah srednja in stranska tretjina)
uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (domicilni klub)
uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (zmanjšana kapaciteta, brez izvl. tribun)
uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (dve tretjini)
uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (samo stranska tretjina)
uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (samo srednja tretjina)
Mala dvorana (*v Črnučah plesna soba)
1/2 kapacitete (*v Črnučah borilnica)
Kegljišče
uporaba posamezne steze do 15 ure
uporaba posamezne steze po 15 uri
uporaba kegljišča za izvedbo tekme
Dodatki za tekme z gledalci
(tribuna, 2x gard., dež. delavec, dodatna luč) "PRILOGA 1"
kateg. do vključ. mlad., indiv. panoge
prva liga (2 delavca)
dodatno naročeno:
semafor-na tekmo
ozvočenje-na tekmo
luč za TV prenos
dežurni delavec teh. osebje (PK)
dežurni delavec teh. osebje (KV)
dodatna garderoba - mala
dodatna garderoba - srednja
dodatna garderoba - velika
prostor za nudenje prve pomoči
Fitnes (ura)
Savna (2 uri)

JEŽICA

ČRNUČE

STANIČEVA

50,00
30,00

50,00
20,00
25,00
40,00
700,00
500,00
300,00
200,00
170,00
25,00
20,00

-

-

PRILOGA 2: CENE DODATNIH USLUG V ATLETSKI DVORANI
1. DODATNO
Vadbena kartica
Mesečna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 1x tedensko
Mesečna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 3x tedensko
Mesečna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba vsak dan
Mesečna vadba - SKUPINA (od 8 do 10 + 2 trenerja) vadba 1x tedensko
Mesečna vadba - SKUPINA (od 8 do 10 + 2 trenerja) vadba 2x tedensko
Mesečna vadba - SKUPINA (od 8 do 10 + 2 trenerja) vadba 3x tedensko
Polletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 1x tedensko
Polletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 3 x tedensko
Polletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba vsak dan
Celoletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 1x tedensko
Celoletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vadba 3x tedensko
Celoletna vadba, posameznik, neprenosljiva - vsak dan
2. DODATNO - TRENINGI
Trening - posameznik (ura)
Trening - skupina od 10 do 12 vključno s trenerji (ura)
3. DODATNO - OSTALO
Tekma - dvorana s pripravo (ura)

22,00
4,50
8,00
100,00

40,00
62,00
20,00
20,00
50,00
20,00
25,00
10,00
25,00
45,00
10,00
16,00
22,00

20,00
20,00
50,00
20,00
25,00
10,00
30,00
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.
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)
1. DODATNA RAZSVETLJAVA
Trening tekma II. kategorije - 650 LX
Uradna tekma I. kategorije -1000 LX
TV PRENOS tekma –barva - 1500 LX
2. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK TV OPREME 1 x
3. SEMAFOR
Mali
Veliki
4. OZVOČENJE
Z enim mikrofonom (brez glasbe)
Z več mikrofoni, himna itd.
5. ZAŠČITNI TUNEL ZA IGRALCE
6. PROSTOR ZA PRESS CENTER
7. REPORTERSKE KABINE V 2. nadstropju
8. KIOSK ZA PRODAJO VSTOPNIC- 1 prodajno mesto
9. PRIPRAVA DVORANE:
- UPORABA TRIBUN VZHOD IN SANITARIJ mala dvorana 1033 sedežev (priprava in pospravljanje)
- UPORABA TRIBUN VZHOD IN SANITARIJ velika dvorana 1525 sedežev (priprava in pospravljanje)
- UPORABA TRIBUN ZAHOD IN SANITARIJ mala dvorana 1818 sedežev (priprava in pospravljanje)
- UPORABA TRIBUN ZAHOD IN SANITARIJ velika dvorana 2343 sedežev (priprava in pospravljanje)
- UPORABA TRIBUN JUG mala dvorana 166 sedežev (priprava in pospravljanje)
- UPORABA TRIBUN SEVER mala dvorana 140 sedežev (priprava in pospravljanje)
- UPORABA IZVLEČNE TRIBUNE VZHOD mala dvorana 492 sedežev (priprava in pospravljanje)
- UPORABA IZVLEČNE TRIBUNE ZAHOD mala dvorana 369 sedežev - s 25 sedeži za novinarje (priprava in
pospravljanje)

-

cena v EUR
15,00
30,00
50,00
50,00
15,00
50,00
240,00
30,00
50,00
15,00
15,00
6,00
10,00
200,00
250,00
250,00
300,00
50,00
50,00
60,00
60,00

cena v EUR
10,00
20,00
55,00
90,00
180,00
360,00
500,00
110,00
300,00
500,00
200,00
580,00
950,00
8,00
80,00
160,00

20,00
25,00
10,00
25,00
45,00
10,00
-
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - ODKRITA ŠPORTNA IGRIŠČA
NOGOMETNA IGRIŠČA, ASFALTNE PLOŠČADI, IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI, PEŠČENA TENIŠKA IGRIŠČA, ATLETSKI
OSTALI (TABOR / ČRNUČE)
NOGOMETNO IGRIŠČE - TRAVNATO
Treninig
110,00
110,00
Trening z razsvetljavo
Dodatna garderoba
15,00
15,00
Dodatni dežurni delavec (cena/uro)
20,00
20,00
Tekma - paket*
250,00
250,00
Obveze objekta: igrišče, 2 fiksna gola, 2 premična gola (velika igrišča), mreže, 1xgarderoba / 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)

PARK JEŽICA
ASFALTNA PLOŠČAD (z garderobo)
Brez razsvetljave
Z razsvetljavo

15,00
20,00

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.
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - SEJNI, KONGRESNI PROSTORI TER VODENI OGLEDI
SEJNA/ KONFERENČNA SOBA
uporaba do 2 uri
uporaba do 3 ure
uporaba do 4 ure
uporaba do 5 ur
vsaka nadaljnja ura
dodatno čiščenje prostora
*Cenik sejnih in kongresnih prostorov velja za osnovno postavitev posameznega prostora. Vsaka sprememba (umik miz, stolov, kino postavitve,…)
Cene so v Eur in ne vključujejo DDV.
Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.
Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

PARK JEŽICA
Sejna soba
18,00
24,00
32,00
42,00
8,00
20,00
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - HIPODROM STOŽICE
UPORABA IN OSTALE STORITVE JAHALNIH OBJEKTOV/na konja/trening 1x dnevno
Letna - šolsko & glavno jahališče, pokrita jahalnica
Letna - brez pokrite jahalnice
Letna - brez glavnega jahališča
Letna - brez pokrite jahalnice in glavnega jahališča
Polletna - šolsko & glavno jahališče, pokrita jahalnica (1. januar – 30. junij) ali (1. julij – 31. december)
Polletna - šolsko & glavno jahališče (1. januar – 30. junij) ali (1. julij – 31. december)
Mesečna - šolsko & glavno jahališče, pokrita jahalnica
Mesečna - pokrita jahalnica
Vikend (od petka od 15:00 dalje do nedelje do 20:00)
Dnevna
UPORABA IN OSTALE STORITVE KASAŠKE STEZE/na konja
Mesečna uporaba in ostale storitve - trening 1x dnevno
Uporaba in ostale storitve - 1 URA
MESEČNA UPORABA IN OSTALE STORITVE BOKSA
BOKS - MALI
BOKS - SREDNJI
BOKS - VELIKI
Obratovalni stroški/boks
Enodnevna oskrba konj z uporabo in ostalimi storitvami boksa (v času tekmovanj)
Dvodnevna oskrba konj z uporabo in ostalimi storitvami boksa (v času tekmovanj)
Tridnevna oskrba konj z uporabo in ostalimi storitvami boksa (v času tekmovanj)
UPORABA IN OSTALE STORITVE ZA ŠPORTNE PRIREDITVE*
KASAŠKE DIRKE
Konjeniška prireditev - I (mednarodno) 1 ura uporabe
Konjeniška prireditev - A 1 ura uporabe
Konjeniška prireditev - B 1 ura uporabe
Konjeniška prireditev - C 1 ura uporabe
Priprava za tekmovanje / dan
Doping box
UPORABA IN OSTALE STORITVE ZA KOMERCIALNE PRIREDITVE
UPORABA IN OSTALE STORITVE HIPODROMA ZA 1 DAN
DODATNI DAN ZA POSTAVITEV
Cena uporabe in ostalih storitev za prireditve se lahko prilagodi glede na prireditev in glede na zmanjšano kapaciteto obiska.
Uporaba in ostale storitve pokritega jahališča je omejena na eno uro dnevno/konja (velja: delavniki od 14:00 naprej, vikendi in prazniki ves dan).
Brez kartice vstop na športne površine hipodroma ni možen.
Cene so v Eur in vključujejo DDV.
Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.
Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

cena v EUR
400,00
320,00
250,00
160,00
250,00
200,00
75,00
50,00
30,00
15,00
cena v EUR
40,00
5,00
cena v EUR
35,00
45,00
55,00
20,00
25,00
45,00
60,00
cena v EUR
500,00
100,00
75,00
50,00
30,00
250,00
50,00
cena v EUR
20.000,00
5.000,00

