
CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA PRIREDITVE

DVORANA / STADION Velika dvorana Mala dvorana

uporaba in ostale storitve 1 dan  - vsi nivoji / vse tribune - polna kapaciteta* 15.000,00 9.000,00
uporaba in ostale storitve 1 dan brez zg. nivoja / brez tribune vzhod (dvorana) oz. brez tribune D in AD 

(stadion)  - (zmanjšana kapaciteta)* 11.000,00 7.500,00
uporaba in ostale storitve 1 dan brez dveh zg. nivojev / brez tribune zahod (dvorana) oz. brez tribune B, 

D in AD (stadion) - (zmanjšana kapaciteta)* 9.600,00 6.600,00
uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna površina / stojišča (dvorana) oz. brez tribune B, C, D in AD 

(stadion) - (zmanjšana kapaciteta)* 6.000,00 5.500,00

uporaba in ostale storitve 1 dan - osnovna površina / sedišča - zmanjšana kapaciteta* 5.500,00 4.800,00

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 24 ur) 5.000,00 2.500,00

dodatni dan uporabe za pripravo in postavitev scene (do 12 ur) 2.500,00 1.250,00

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

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

postavitev/pospravljanje tribun- dodatna ureditev 2.000,00

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.

20.000,00
10.000,00

Park Tivoli / Telovadišče Ilrija

Dvorane, stadioni in ostale površine za prireditve

PARK TIVOLI
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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.: 850/2018    Datum:  13.09.2018  



CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV POKRITIH ŠPORTNIH OBJEKTOV

dvorana / telovadnica TIVOLI

Dvorana  - polna kapaciteta 70,00
1/2 kapacitete (*pri Črnučah srednja in stranska tretjina) 37,00

uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (domicilni klub) 1200,00

Velika dvorana - možnost ledene ploskve

očiščena ledena ploskev 125,00

neočiščena ledena ploskev 100,00

uporaba betonske ploščadi za igre z žogo (izven sezone) 40,00

uporaba betonske ploščadi za in-line hokej ipd. (izven sezone) 60,00
uporaba dvorane za izvedbo uradne tekme (domicilni klub) 1750,00

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

Fitnes (ura) 25,00
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

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)

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
Boljkova soba VIP Mala dvorana VIP Velika dvorana

uporaba do 2 uri 50,00 30,00 30,00

uporaba do 3 ure 65,00 40,00 40,00

uporaba do 4 ure 80,00 50,00 50,00

uporaba do 5 ur 90,00 60,00 60,00

vsaka nadaljnja ura 10,00 10,00 10,00

dodatno čiščenje prostora 20,00 20,00 20,00

uporaba bifeja s predprostorom 50,00 - -

uporaba TV (do 3 ure) 10,00 - -

uporaba projektorja (do 3 ure) 20,00 - -
uporabe terase 20,00 - -

Cene so v Eur in ne vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

PARK TIVOLI

*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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cena v EUR

10,00

4,00

2,00

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.

CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - FITNES IN VODENE VADBE

(Gimnastični center Ljubljana)

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ 

ENKRATNI TRENING - POSAMEZNI OBISK   (omogoča obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli )

KARTICA

letna vstopnica 

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ - DOPOLDANSKE VSTOPNICE (omogoča obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli do 13:00 ure, 1 

vstop dnevno, neprenosljiva)

pol mesečna vstopnica

mesečna vstopnica 

FITNES TIVOLI / FITNES VIČ - CELODNEVNE VSTOPNICE (omogoča obisk fitnesa, vodene vadbe in bazena Tivoli, 1 vstop 

dnevno, neprenosljiva)

pol mesečna vstopnica

mesečna vstopnica 

mesečna vstopnica - dijaki, študentje, upok. 

trimesečna vstopnica 

izposoja brisače

FITNES TIVOLI 

meritev  (do 3 meritve)

meritev + program vadbe

meritev + program vadbe + prehrana

trimesečna vstopnica 

letna vstopnica 

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

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

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

mesečna vstopnica 

trimesečna vstopnica 

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

mesečna vstopnica (večkratni vstop)

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

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

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

TELOVADNICA za vodene vadbe  - redni uporabniki

TELOVADNICA za vodene vadbe 

obratovanja bazena Kolezija) - vsi termini s sliko 

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

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

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

mesečna vstopnica 

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

mesečna prenosna vstopnica 

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.
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - TENIS TIVOLI

200,00

185,00
505,00

158,00
137,00

32,00

1,00

3,50
1,50

95,00
168,00

* 1 ura igranja dnevno

**stalen termin se določi za celo sezono

Cene so v Eur in vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

**ENA URA IGRIŠČA/teden - za sezono (pon-pet od 15.00 do 20.00) (sobota, nedelja od 07.00 do 20.00)

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

CELODNEVNA SEZONSKA KARTA*

CELODNEVNA SEZONSKA KARTA* (dijaki, študentje, upokojenci, drugi član v gospodinjstvu)

CELODNEVNA SEZONSKA KARTA* - prenosljiva

DOPOLDANSKA SEZONSKA KARTA* - do 13.00 ure

DOPOLDANSKA SEZONSKA KARTA* - do 13.00 ure (dijaki, študentje, upokojenci, drugi član v gospodinjstvu)

PAKET (10 kuponov) 

DODATNA URA za imetnike sezonske karte

URA igranja za prvo osebo

DOPLAČILO IGRANJA POD REFLEKTORJI igrišče/ura

**ENA URA IGRIŠČA/teden - za sezono (pon-pet od 07.00 do 15.00)
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - POKRITI KOPALIŠČI TIVOLI IN KODELJEVO  (REKREACIJA)

cena v EUR

8,50

7,50
5,50

7,50

5,00

4,00
50,00

382,00

324,00

272,00

220,00

98,00

34,00

3,50

7,00
4,00

200,00

33,00

20,00

38,00

25,00

72,00
72,00

40,00
33,00

3,00
4,00

190,00

110,00

23,00
16,00

6,00

12,00
30,00

Cene so v Eur in vključujejo DDV.

Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.

Cenik velja od 06.08.2018 dalje.

TELOVADNICA CKT - redni uporabniki

ŠPORTNI DAN - 2 URI / osnovne šole

ŠPORTNI DAN - 2 URI / srednje šole

ENA OZKA PROGA (največ 6 oseb)

ENA OZKA PROGA - redni uporabniki (največ 6 oseb)

ENA ŠIROKA PROGA (največ 6 oseb)

ENA ŠIROKA PROGA - redni uporabniki (največ 6 oseb)

OTROŠKI BAZEN

SEZONSKA VSTOPNICA - ponedeljek - petek, prenosljiva (1 x dnevno)    *                      

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

SEZONSKA VSTOPNICA - ponedeljek - petek, s sliko (1 x dnevno)            *                                                        

SEZONSKA VSTOPNICA - otroci do 10. leta s sliko (1 x dnevno)                   *                     

ZAČETNI PLAVALNI TEČAJ - 1 x tedensko (4 termini)

UPORABA GARDEROBNE OMARICE IN TUŠA

IZGUBA ZAPESTNICE

KARTICA 

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.

uporaba ozvočenja (1 ura)

uporaba tribune (1 ura)

praznjenje okroglega bazenčka

KOPALIŠČE TIVOLI / UPORABA IN OSTALE STORITVE BAZENA IN PLAVALNIH PROG ZA ENO URO

KOPALIŠČE TIVOLI, KODELJEVO / UPORABA IN OSTALE STORITVE TELOVADNICE ZA ENO URO

KOPALIŠČE KODELJEVO / REKREACIJA

KOPALIŠČE KODELJEVO / UPORABA IN OSTALE STORITVE BAZENA, PLAVALNIH PROG IN FITNESA ZA ENO URO

KOPALIŠČE  - DODATKI ZA TEKMO

UPORABA IN OSTALE STORITVE BAZENA - 50 x 25 m (cel bazen)

UPORABA IN OSTALE STORITVE BAZENA - 25 x 25 m (pol bazena)

UPORABA IN OSTALE STORITVE PROGE - 50 m (10 oseb)

UPORABA IN OSTALE STORITVE PROGE - 25 m (6 oseb)

ŠOLSKI BAZEN

TELOVADNICA CKT

KOPALIŠČE TIVOLI  /  REKREACIJA

POSAMEZNA VSTOPNICA - sobota, nedelja, prazniki

POSAMEZNA VSTOPNICA - ponedeljek - petek

POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 10. leta, upok.in štud./med tednom

POSAMEZNA VSTOPNICA - otroci do 10. leta, upok.in študentje/vikend

POSAMEZNA VSTOPNICA - šole in organizirane skupine

POSAMEZNA VSTOPNICA - šole in organizirane skupine  nad 50 oseb 

MESEČNA VSTOPNICA - vsi termini s sliko (1 x dnevno)                     

SEZONSKA VSTOPNICA - vsi termini, prenosljiva (1 x dnevno)                  *                       

VELIKI BAZEN

* POPUST (sezonske vstopnice): nov. – 10 %, dec. – 20 %, jan. – 30 %, feb. – 40 %, mar. – 50 %, apr. – 60 %, maj – 70 %
* DODATNI POPUST (posamezne vstopnice): 10 % (od 10 do 30 kom),  15 % (od 30 do 100 kom)
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CENIK VSTOPNIC SAVNA ZLATI KLUB TIVOLI
cena v EUR

25,00

23,00

                 12,00     

                 13,50     

                 17,00     

                   2,00     

                 12,00     

                 20,00     

               780,00     

               975,00     

               104,00     

               130,00     

               190,00     

               230,00     

               450,00     

               530,00     

                   2,20     

                   2,80     

                   7,00     

2,00

10,50

11,00

1,80

7,00

7,00

7,00

7,00

2,60

0,80

                   8,00     

PAKET 100 VSTOPNIC (člani, neprenosljiv, do 3 ure)

PAKET 100 VSTOPNIC (neprenosljiv, do 3 ure)

PAKET / 10 vstopnic - člani (do 3 ure)

PAKET / 10 vstopnic (do 3 ure)

PAKET / 20 vstopnic - člani (do 3 ure)

PAKET / 20 vstopnic (do 3 ure)

POSAMEZNA VSTOPNICA (celodnevna)

POSAMEZNA VSTOPNICA (članska celodnevna)

POSAMEZNA VSTOPNICA študenti, dijaki (do tri ure)

POSAMEZNA VSTOPNICA (do tri ure) člani

POSAMEZNA VSTOPNICA (do tri ure)

VSAKA NADALJNJA PREKORAČENA URA

POSAMEZNA VSTOPNICA ZADNJI DVE URI

LETNA ČLANARINA

*Doplačilo za savno je obračunano v obliki popusta, do 53% na redno ceno enkratne vstopnice za savno (do 3 ure). S povišanjem cen savne Zlati klub Tivoli se temu ustrezno poviša tudi doplačilo.

Piling za savno - srebrna jelka (50 g)

Arganovo olje - organsko hladno stiskano (50 ml)

Kakavovo maslo - organsko hladno stiskana ploščica (60 g)

BODY YOGHURT Coco &Orange 20ml

100SPA Body suffle 200ml

100 SPA Body milk 250 ml

Gel za prhanje LAVANDER in AFRO RAIN 250 ml

Solni piling DE-STRES 200 g

Pure COCONUT tonic 190 g

Copati za enkratno uporabo (različne številke)

*DOPLAČILO za imetnike celodnevne trimesečne, letne vstopnice za fitnes ali kopališče Tivoli (do tri ure)

PAKET / 50 vstopnic - člani (do 3 ure)

PAKET / 50 vstopnic (do 3 ure)

BRISAČA, RJUHA

UPORABA GARDEROBNE OMARE IN TUŠA

IZGUBA ZAPESTNICE

Vsak torek, razen praznikov, je vstop dovoljen le ženskam.

Veljavnost vstopnic je eno leto od datuma nakupa.

V času obiska savne je dovoljen obisk bazena (v okviru urnika rekreativnega plavanja), fitnesa in vodenih vadb. 

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 07.01.2019 dalje.
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CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV - DRSALIŠČI TIVOLI IN ZALOG 
(REKREACIJA)

PRICELIST ice skating rink Tivoli and Zalog

cena v EUR

2,00

5,00

4,00

0,50

6,00

40,00

3,50

4,00

125,00

100,00

Usage and other services of a big hall - cleaned ice surface (1 hour)

Uporaba in ostale storitve velike ledene dvorane - neočiščen led (1 ura)**

Usage and other services of a big hall - uncleaned ice surface (1 hour)

*   Velja za drsališče Tivoli. Brušenje drsalk se izvede ob predložitvi poravnanega računa. Brušenje se začne izvajati 15 min po začetku posamezne 

rekreacije in je možno le v terminih rekreacije. 

Rekreativno drsanje / Recreational ice skating

Brušenje drsalk* / Sharpening ice skates

Izposoja drsalk (plastika) / Use of ice skates (plastic)

Garderoba - za eno osebo* / Wardrobe for one person

Družinska vstopnica (do 4 osebe - do 2 odrasli osebi in otroci do 12 let starosti) / Fammily ticket (to max 4 people - up to 2 adults and 

children till 12 years of age).

Sezonska vstopnica (velja na obeh lokacijah) / Season ticket (valid on both locations)

Posamezna vstopnica za šole in org. skupine nad 50 oseb (2 uri)** /

Single ticket for schools and org. groups over 50 persons (2 hours)

Posamezna vstopnica za šole in org. skupine do 50 oseb (2 uri)** /

Single ticket for schools and org. groups up to 50 persons (2 hours)

Uporaba in ostale storitve velike ledene dvorane - očiščen led (1 ura)**

20% discount on reservations by groups of over 10 people.

Wardrobe is possible only until all is occupied. We are not responsible for money and valuables.

10% discount for people with disabilities. Discounts do not add up to each other.

Prices are in EUR and include VAT.

Šport Ljubljana reserves the right to change prices.

Prices are valid from 06.08.2018.

** Termin izven urnika rekreacije po dogovoru.

20% popusta za predhodno najavljene organizirane skupine nad 10 oseb.

Garderoba na voljo do zasedenosti prostih mest. Za denar in vredne predmete ne odgovarjamo.

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.

* Applies to ice skating rink Tivoli. Sharpening of ice skates is possible only with pre-paid invoice. Sharpening shall start 15 minutes after the beginning of 

each recreation and it is possible only within time of recreation.

** The price is for useing the ice out of scheduled recreation. Possible only by reservation.
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