
CENIK STORITEV ŠPORTNE DVORANE MEDVODE ZA SEZONO 2016 / 2017 PRILOGA 1

(1) CENIK STORITEV ZA ŠPORTNO VADBO
št. opis storitve cena brez cena z stopnja

storitve DDV v EUR DDV v EUR DDV v %

A. VELIKA ŠPORTNA DVORANA
uporaba CELE DVORANE za športno dejavnost - 60 min:

A0001. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi do 15 let (športna vzgoja, šport otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 20,68 22,64 9,5

A0002. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi od 15 do 19 let (šport mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 23,81 26,07 9,5

A0003. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi nad 19 let (kakovostni in vrhunski šport) 33,84 37,05 9,5

A0004. uporabniki (pravna in fizične osebe) s sedežem v občini Medvode (športna dejavnost) 68,93 75,48 9,5

A0005. uporabniki (športna dejavnost) 84,60 92,64 9,5

uporaba 1/3 DVORANE za športno dejavnost - 60 min:

A0006. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi do 15 let (športna vzgoja, šport otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 6,89 7,54 9,5

A0007. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi od 15 do 19 let (šport mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 7,94 8,69 9,5

A0008. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi nad 19 let (kakovostni in vrhunski šport) 11,28 12,35 9,5

A0009. uporabniki (pravna in fizične osebe) s sedežem v občini Medvode (športna dejavnost) 22,98 25,16 9,5

A0010. uporabniki (športna dejavnost) 28,20 30,88 9,5

B. MALA ŠPORTNA DVORANA
uporaba MALE DVORANE za športno dejavnost - 60 min:

B0011. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi do 15 let (športna vzgoja, šport otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 6,30 6,90 9,5

B0012. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi od 15 do 19 let (šport mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 8,22 9,00 9,5

B0013. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi nad 19 let (kakovostni in vrhunski šport) 11,24 12,31 9,5

B0014. uporabniki (pravna in fizične osebe) s sedežem v občini Medvode (športna dejavnost) 15,77 17,27 9,5

B0015. uporabniki (športna dejavnost) 22,56 24,70 9,5

C. PLESNA DVORANA
uporaba PLESNE DVORANE za športno dejavnost - 60 min:

C0016. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi do 15 let (športna vzgoja, šport otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 6,89 7,54 9,5

C0017. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi od 15 do 19 let (šport mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 7,94 8,69 9,5

C0018. izvajalci LPŠ v občini Medvode, z vadečimi nad 19 let (kakovostni in vrhunski šport) 10,13 11,09 9,5

C0019. uporabniki (pravna in fizične osebe) s sedežem v občini Medvode (športna dejavnost) 12,43 13,61 9,5

C0020. uporabniki (športna dejavnost) 13,58 14,87 9,5

D. VEČNAMENSKI PROSTOR
uporaba VEČNAMENSKEGA PROSTORA za športno dejavnost - 60 min:

D0021. uporabniki (športna dejavnost) 10,65 11,66 9,5



E. FITNES
E0022. enkratni obisk 2,92 3,20 9,5

E0023. petnajst (15) obiskov - veljavnost 60 dni 26,30 28,80 9,5

E0024. mesečna karta (neomejeno obiskov) - veljavnost 30 dni 18,81 20,60 9,5

E0025. mesečna karta za člane športnih društev s sedežem v občini Medvode (neomejeno obiskov) - veljavnost 30 dni 14,18 15,53 9,5

E0026. dopoldanska mesečna karta do 14. ure (neomejeno obiskov) - veljavnost 30 dni 15,07 16,50 9,5

E0027. tri (3) mesečna karta (neomejeno obiskov) - veljavnost 90 dni 47,08 51,55 9,5

E0028. uporaba fitnesa za športna društva s sedežem v občini Medvode - 60 min 9,46 10,36 9,5

E0029. uporaba fitnesa - 60 min 13,62 14,91 9,5

F. BADMINTON IN NAMIZNI TENIS
F0030. uporaba 1 igrišča za badminton - 60 min 6,94 7,60 9,5

F0031. uporaba 1 mize za namizni tenis - 60 min 6,94 7,60 9,5

(2) CENIK STORITEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE STORITVE
št. opis storitve cena brez cena z stopnja

storitve DDV v EUR DDV v EUR DDV v %

G. VELIKA ŠPORTNA DVORANA
uporaba DVORANE za prireditve in druge storitve - 60 min:

G0032. 1/3 dvorane za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Medvode (z uporabo balkonskih tribun) 27,68 33,77 22

G0033. 2/3 dvorane za uporabnike s sedežem/bivališčem  v občini Medvode (z uporabo balkonskih tribun) 55,36 67,54 22

G0034. cela dvorana za uporabnike s sedežem/bivališčem  v občini Medvode (z uporabo balkonskih tribun) 83,04 101,31 22

G0035. 1/3 dvorane za uporabnike (z uporabo balkonskih tribun) 34,05 41,54 22

G0036. 2/3 dvorane za uporabnike (z uporabo balkonskih tribun) 68,10 83,08 22

G0037. cela dvorana za uporabnike (z uporabo balkonskih tribun) 102,15 124,62 22

G0038. 1/3 dvorane za izvajalce LPŠ v občini Medvode, za športne prireditve z nastopajočimi do 15 let (z uporabo balkonskih tribun) 15,67 17,16 9,5

G0039. 1/3 dvorane za izvajalce LPŠ v občini Medvode, za športne prireditve z nastopajočimi od 15 do 19 let (z uporabo balkonskih tribun) 18,80 20,59 9,5

G0040. 1/3 dvorane za izvajalce LPŠ v občini Medvode, za športne prireditve z nastopajočimi nad 19 let (z uporabo balkonskih tribun) 20,89 22,87 9,5

G0041. cela dvorana za izvajalce LPŠ v občini Medvode, za športne prireditve z nastopajočimi do 15 let (z uporabo balkonskih tribun) 36,56 40,03 9,5

G0042. cela dvorana za izvajalce LPŠ v občini Medvode, za športne prireditve z nastopajočimi od 15 do 19 let (z uporabo balkonskih tribun) 50,13 54,89 9,5

G0043. cela dvorana za izvajalce LPŠ v občini Medvode, za športne prireditve z nastopajočimi nad 19 let (z uporabo balkonskih tribun) 52,22 57,18 9,5

priprava dvorane za prireditve in druge storitve:

G0044. priprava 1/3 dvorane 123,12 150,21 22

G0045. priprava 2/3 dvorane 246,24 300,41 22

G0046. priprava cele dvorane 369,36 450,62 22

uporaba zaščitnih talnih plošč v dvorani - 1 dan:

G0047. uporaba zaščitnih talnih plošč v 1/3 dvorane 143,64 175,24 22

G0048. uporaba zaščitnih talnih plošč v 2/3 dvorane 287,28 350,48 22

G0049. uporaba zaščitnih talnih plošč v celi dvorani 430,92 525,72 22



uporaba teleskopskih tribun - 1 dan:

G0050. uporaba 1 teleskopske tribune 61,56 75,10 22

G0051. uporaba 2 teleskopskih tribun 123,12 150,21 22

G0052. uporaba 3 teleskopskih tribun 184,68 225,31 22

G0053. uporaba 4 teleskopskih tribun 246,24 300,41 22

čiščenje dvorane:

G0054. čiščenje 1/3 dvorane 71,82 87,62 22

G0055. čiščenje 2/3 dvorane 143,64 175,24 22

G0056. čiščenje cele dvorane 215,46 262,86 22

čiščenje dvorane (z zaščitnimi talnimi ploščami):

G0057. čiščenje 1/3 dvorane (z zaščitnimi talnimi ploščami) 102,60 125,17 22

G0058. čiščenje 2/3 dvorane (z zaščitnimi talnimi ploščami) 205,20 250,34 22

G0059. čiščenje cele dvorane (z zaščitnimi talnimi ploščami) 307,80 375,52 22

čiščenje teleskopskih tribun:

G0060. čiščenje 1 teleskopske tribune 30,78 37,55 22

G0061. čiščenje 2 teleskopskih tribun 61,56 75,10 22

G0062. čiščenje 3 teleskopskih tribun 92,34 112,65 22

G0063. čiščenje 4 teleskopskih tribun 123,12 150,21 22

uporaba tehnične opreme - 1 dan:

G0064. uporaba semaforja za rezultate v veliki športni dvorani 47,20 57,58 22

G0065. uporaba ozvočenja v veliki športni dvorani 89,26 108,90 22

uporaba tehnične opreme - 60 min:

G0066. uporaba semaforja v veliki športni dvorani za prireditve izvajalcev LPŠ v občini Medvode 5,85 7,14 22

G0067. uporaba ozvočenja v veliki športni dvorani za prireditve izvajalcev LPŠ v občini Medvode 10,98 13,40 22

uporaba za prireditve in druge storitve - 60 min:

G0068. uporaba 1/3 velike dvorane z avlo za zabave za otroke (z uporabo športnih rekvizitov za otroke) 30,35 37,03 22

H. MALA ŠPORTNA DVORANA
uporaba MALE DVORANE za prireditve in druge storitve - 60 min:

H0068. uporabniki s sedežem/bivališčem v občini Medvode (z uporabo balkona) 27,68 33,77 22

H0069. uporabniki (z uporabo balkona) 34,05 41,54 22

priprava dvorane za prireditve in druge storitve:

H0070. priprava dvorane 82,08 100,14 22



uporaba zaščitnih talnih plošč v dvorani - 1 dan:

H0071. uporaba zaščitnih talnih plošč v mali dvorani 133,38 162,72 22

čiščenje dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč):

H0072. čiščenje dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč) 61,56 75,10 22

čiščenje dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč):

H0073. čiščenje dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč) 92,34 112,65 22

uporaba za prireditve in druge storitve - 60 min:

H0074. uporaba male dvorane in avle za zabave za otroke (z uporabo športnih rekvizitov za otroke) 23,00 28,06 22

I. PLESNA DVORANA
uporaba PLESNE DVORANE za prireditve in druge storitve - 60 min:

I0074. uporabniki s sedežem/bivališčem v občini Medvode (z uporabo balkona) 13,58 16,57 22

I0075. uporabniki (z uporabo balkona) 16,71 20,39 22

priprava dvorane za prireditve in druge storitve:

I0076. priprava dvorane 41,04 50,07 22

uporaba zaščitnih talnih plošč v dvorani - 1 dan:

I0077. uporaba zaščitnih talnih plošč v plesni dvorani 66,69 81,36 22

čiščenje dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč):

I0078. čiščenje dvorane (brez uporabe zaščitnih talnih plošč) 30,78 37,55 22

čiščenje dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč):

I0079. čiščenje dvorane (z uporabo zaščitnih talnih plošč) 46,17 56,33 22

uporaba za prireditve in druge storitve - 60 min:

I0080. uporaba plesne dvorane in predprostora za zabave za otroke (z uporabo športnih rekvizitov za otroke) 20,52 25,03 22

J. AVLA V 1. NADSTROPJU
uporaba AVLE za prireditve in druge storitve - 60 min:

J0080. 1 avla za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Medvode 6,16 7,52 22

J0081. 2 avli za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Medvode 12,31 15,02 22

J0082. 1 avla za druge uporabnike 10,26 12,52 22

J0083. 2 avli za druge uporabnike 20,52 25,03 22



K. VEČNAMENSKI PROSTOR
uporaba VEČNAMENSKEGA PROSTORA za prireditve in druge storitve - 60 min:

K0084. uporaba za prireditve, seminarje, protokolarne dejavnosti in drugo 15,98 19,50 22

K0085. uporaba za zabave za otroke (z uporabo športnih rekvizitov za otroke) 12,50 15,25 22

L. DRUGE STORITVE
L0086. uporaba prireditvenega stola - 1 stol / 1 dan 0,62 0,76 22

L0087. uporaba prireditvene mize - 1 miza / 1 dan 2,15 2,62 22

L0088. uporaba plesnega poda (parketa) - 200 m2 / 1 dan 205,20 250,34 22

L0089. uporaba športnih rekvizitov za otroke - 60 min 3,67 4,48 22

L0090. uporaba blazin za borilne športe (velikost blazine: 100 x 100 x 2 cm) - 1 blazina / 1 dan 1,28 1,56 22

L0091. uporaba sejne sobe - 60 min 7,00 8,54 22

L0092. uporaba zdravniške sobe - 60 min 7,00 8,54 22

L0093. uporaba kabine za reporterje - 60 min 4,62 5,64 22

L0094. uporaba zunanje ploščadi (dvorišča) pred vhodom v dvorano - 60 min 7,18 8,76 22

L0095. uporaba prireditvenega odra 30m2 (vključena postavitev + 2 tehnika + prevoz) za uporabnike s sedežem v OM / 1 dan 170,00 207,40 22

L0096. uporaba prireditvenega odra 30m2  (vključena postavitev + 2 tehnika + prevoz) za uporabnike / 1 dan 260,00 317,20 22

L0097. uporaba prireditvenega odra 30m2 + streha  (vključena postavitev + 4 tehniki + prevoz) za uporabnike s sedežem v OM / 1 dan 450,00 549,00 22

L0098. uporaba prireditvenega odra 30m2 + streha  (vključena postavitev + 4 tehniki + prevoz) za uporabnike  / 1 dan 650,00 793,00 22

L0099. uporaba prireditvene strehe  (vključena postavitev + 4 tehniki + prevoz) za uporabnike  s sedežem v OM/ 1 dan 400,00 488,00 22

L00100. uporaba prireditvene strehe  (vključena postavitev + 4 tehniki + prevoz) za uporabnike  / 1 dan 600,00 732,00 22

L00101. uporaba projektorja in platna (240 x 240) za uporabnike  s sedežem v OM/ 1 dan 65,00 79,30 22

L00102. uporaba projektorja in platna (240 x 240) za uporabnike  / 1 dan 80,00 97,60 22

Splošna določila:

(1) Cenik storitev velja od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017.

(2) Cene storitev so v evrih, brez in z obračunanim DDV, po predpisani davčni stopnji.

Številka: P1.42.1.16

Datum: 17.5.2016

Ines Iskra

V.d. direktorja


