
CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA PRIREDITVE

DVORANA / STADION

Velika 

dvorana

Mala 

dvorana Stadion

Stadion

nogomet**

uporaba in ostale storitve 1 dan  - vsi nivoji / vse tribune - polna kapaciteta* 30.000,00 5.100,00 48.000,00 30.000,00

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

(stadion)  - (zmanjšana kapaciteta)* 25.000,00 3.500,00 40.000,00 25.000,00

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

in AD (stadion) - (zmanjšana kapaciteta)* 20.000,00 2.550,00 32.000,00 20.000,00

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

(stadion) - (zmanjšana kapaciteta)* 15.000,00 2.000,00 24.000,00 15.000,00

uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna površina / sedišča - zmanjšana kapaciteta* 8.000,00 1.500,00 12.000,00 12.000,00

uporaba in ostale storitve 1 dan - VIP oz. posamezni nivo / tribuno za prireditve* 7.000,00 5.000,00

uporaba in ostale storitve za prireditev - VVIP loža* 1.500,00 1.500,00

uporaba in ostale storitve za prireditev - VIP loža* 500,00 500,00

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 24 ur) 10.000,00 1.700,00 16.000,00

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 12 ur) 5.000,00 850,00 8.000,00

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 6 ur) 2.500,00 4.000,00

izposoja zaščite trave Portafloor (2,75 Eur/m2) 22.000,00

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

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

postavitev/pospravljanje tribun- dodatna ureditev 4.000,00

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

uporaba dodatnih garderob  (cena za prostor)                                200,00 50,00 200,00

uporaba prodajnega kioska za prireditev (cena/m2) 20,00 20,00

dodatno čiščenje celega objekta 3.500,00 4.500,00

uporaba led zaslonov (komplet) 2.000,00 2.000,00

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.

Dvorane, stadioni in ostale površine za prireditve

CENTER  STOŽICE

7.000,00

5.000,00

10.000,00

0,05

50,00

*Cena uporabe objekta in ostale storitve se lahko zniža glede na število obiskovalcev, glede na število dni zakupa oz. glede na zmanjšano kapaciteto uporabe objekta.

CENTER  STOŽICE 

20.000,00

150,00

0,10

600,00

300,00

1.000,00

1.200,00

50,00
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV DVORANA  IN STADION - ŠPORTNA KLUBSKA TEKMOVANJA

UPORABA IN OSTALE STORITVE - DVORANA 

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan  - polna kapaciteta

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez  zg. nivoja

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez zg. in VIP nivoja

uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna parketna površina 

uporaba in ostale storitve 1 dan - VVIP prostor / VIP loža

uporaba in ostale storitve 1 dan - medija center

uporaba in ostale storitve 1 dan - LED ring pod VIP nivojem

uporaba in ostale storitve 1 dan - LED kocka

uporaba in ostale storitve 1 dan - LED perimetri (250 m)

UPORABA IN OSTALE STORITVE - STADION 

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan  - polna kapaciteta

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez ene tribune

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez  dveh tribun

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez treh tribun

uporaba in ostale storitve za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez VIP nivoja/ brez treh tribun

uporaba in ostale storitveza tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta / brez VIP nivoja, brez medija centra/ brez 

treh tribun

uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna  površina /brez tribun

uporaba in ostale storitve 1 dan - VVIP prostor / VIP loža

uporaba in ostale storitve 1 dan - medija center

uporaba in ostale storitve 1 dan - LED zaslon (2X)

uporaba in ostale storitve 1 dan - LED perimetri (100 m)

Cena uporabe in ostalih storitev stadiona se pri izvedbi dnevne tekme brez reflektorjev zniža za 1.400,00 Eur.

Cene so v Eur in vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

500,00
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Velika dvorana
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV POKRITIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

dvorana / telovadnica

Dvorana  - polna kapaciteta

Mala dvorana (*v Črnučah plesna soba)

1/2 kapacitete (*v Črnučah borilnica)

dodatno naročeno:

dežurni delavec teh. osebje (PK)

dežurni delavec teh. osebje (KV)

dodatna garderoba - mala

dodatna garderoba - srednja

dodatna garderoba - velika

prostor za nudenje prve pomoči

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.

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

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)

10,00

25,00

45,00

DVORANE, TELOVADNICE, FITNES, SAVNE

STOŽICE

95,00

65,00

40,00

20,00

25,00

10,00

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

  Št. dok.: 847/2018       Datum: 13.09.2018 



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

vodeni ogled za skupino do 50 obiskovalcev

Cene so v Eur in ne vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

80,00

90,00

Konferenčna soba Stadion

CENTER STOŽICE

CENTER STOŽICE

150,00

*Cenik sejnih in kongresnih prostorov velja za osnovno postavitev posameznega prostora. Vsaka sprememba (umik miz, stolov, kino postavitve,…) se dodatno zaračuna.

10,00

20,00

50,00

65,00

80,00

90,00

10,00

20,00

Konferenčna soba 

Dvorana

50,00

65,00
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