
Občina Mislinja

(1) CENIK STORITEV ZA ŠPORTNO DVORANO CENTER ZA ZDRAVJE IN ŠPORT MISLINJA

št. storitve opis storitve / prostora cena [brez DDV v 

EUR/60 min]

I.
Vzgojno - izobraževalna dejavnost za izvedbo obveznega programa redne 

šolske športne vzgoje

A
Cela dvorana vključno z učilnico, kabinetom učilnice ter kabinetom za 

športnega pedagoga in kabinetom ravnatelja 18,00

II. Društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

B Uporaba cele vadbene površine dvorane (športna dejavnost)

B 01 Športno društvo, ki v vadbo vključuje pretežno otroke OŠ Mislinja 15,00

B 02

Športna društva s sedežem v občini Mislinja, ki tekmujejo v programih NPŠZ 

(Nacionalne panožne športne zveze) 15,00

B 03 Izvajalci LPŠ v Občini Mislinja ter uporabniki s sedežem v občini Mislinja 30,00

B 04 Uporabniki s sedežem izven občine Mislinja 36,00

T01 Najem dvorane za tekme klubov s sedežem v občini Mislinja 40,00

T02 Najem dvorane za tekmovanja drugih uporabnikov s sedežem izven Občine 

Mislinja

60,00

T03 Najem dvorane za mednarodna tekmovanja 80,00

C Uporaba 2/3 vadbene površine dvorane (športna dejavnost)

C 01 Športno društvo, ki v vadbo vključuje pretežno otroke OŠ Mislinja 10,00

C 02

Športna društva s sedežem v občini Mislinja, ki tekmujejo v programih NPŠZ 

(Nacionalne panožne športne zveze) 10,00

C 03 Izvajalci LPŠ v Občini Mislinja ter uporabniki s sedežem v občini Mislinja 20,00

C 04 Uporabniki s sedežem izven občine Mislinja 26,00

D Uporaba 1/3 vadbene površine dvorane (športna dejavnost)

D 01 Športno društvo, ki v vadbo vključuje pretežno otroke OŠ Mislinja 6,00

D 02

Športna društva s sedežem v občini Mislinja, ki tekmujejo v programih NPŠZ 

(Nacionalne panožne športne zveze) 6,00

D 03 Izvajalci LPŠ v Občini Mislinja ter uporabniki s sedežem v občini Mislinja 10,00

D 04 Uporabniki s sedežem izven občine Mislinja 16,00

E Uporaba sobe za komentatorje

E Soba za komentatorje 5,00

CENIK ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE CENTER ZA ZDRAVJE IN ŠPORT MISLINJA TER TELOVADNICE PRI OŠ 

MISLINJA



št. storitve opis storitve / prostora cena [brez DDV v 

EUR/sezono]

F Uporaba kabinetov za klube/društva (letna uporaba) 

F 01 Kabinet v športni dvorani 200,00

F 02 Kabinet v telovadnici 150,00

št. storitve opis storitve / prostora cena [brez DDV v 

EUR/mesec]

G Uporaba fitnesa (letna uporaba)

G 01 Fitnes v športni dvorani 500,00

G 02 Fitnes v telovadnici 20,00

(2) CENIK STORITEV ZA TELOVADNICO PRI OŠ MISLINJA

št. storitve opis storitve / prostora cena [brez DDV v 

EUR/60 min]

II.
Društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

T Uporaba cele telovadnice (športna dejavnost)

T 01 Športno društvo, ki v vadbo vključuje pretežno otroke OŠ Mislinja 3,00

T 02

Športna društva s sedežem v občini Mislinja, ki tekmujejo v programih NPŠZ 

(Nacionalne panožne športne zveze) 3,00

T 03 Izvajalci LPŠ v Občini Mislinja ter uporabniki s sedežem v občini Mislinja 8,00

T 04 Uporabniki s sedežem izven občine Mislinja 12,00

Splošna določila:

* Cenik velja od datuma sprejetja do preklica oziroma sprejetja novega,

* cene so v evrih, brez obračunanega DDV, ki se obračuna po predpisani davčni stopnji.

Ostale informacije o uporabi:

* Najem dvorane za tekmovanja zajema najem:

- celotne vadbene površine,

- dveh garderob s tuši in sanitarije,

- semaforjev in ozvočenje,

- postavitev zapisnikarskih miz in stolov,

- garderobo za sodnika,

- uporabo sob za sodnike, delegate in novinarje,

- tribune,

- koriščenje parkirišča pred dvorano.

Organizacija prireditve po zakonskih določilih ni v ceni najema.

*

* treningi in tekme rokometa niso možni z uporabo "smole",

*

* športno dvorano oziroma telovadnico pripravi upravljavec.

uporabnina športne dvorane oziroma telovadnice se v mesecih junij, julij in avgust obračuna v 

50% po ceniku,

dvorana se do nabave potrebne opreme uporablja zgolj za namene športne in vzgojno-

izobraževalne dejavnosti v skladu z Zakonom o osnovni šoli,


