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010000 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

DNEVNA VSTOPNICA ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ
00001 Udeleženci posebnih 

programov 1,84 2,00
Dnevna vstopnica za uporabo bazena, za največ tri ure za udeležence programov, v času jesenskih, novoletnih in zimskih 
počitnic ter drugih posebnih programov. 

00002 Otroci, študenti, 
upokojenci in invalidi.

3,69 4,00

Dnevna vstopnica za uporabo bazena, za največ tri ure, v času obratovanja za rekreacijo. Vstopnico lahko kupijo: (1) 
otroci do 15. leta starosti, (2) študenti z indeksom ali dijaško izkaznico, (3) upokojenci s potrdilom o pokojnini ali izkaznico 
upokojenskega društva in (4) invalidi z invalidsko izkaznico. 

00003 Odrasli

5,53 6,00
Dnevna vstopnica za osebe nad 15. let starosti za uporabo bazena za največ tri ure, v času obratovanja za rekreacijo. 
Znesek vključuje ceno in DDV. 

00004 Družine (3 osebe)

11,06 12,00
Dnevna vstopnica za družine s tremi člani, za uporabo bazena za največ tri ure, v času obratovanja za rekreacijo. 
Doplačilo za vsako dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke. 

VSTOPNICA ZA NOČNO KOPANJE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU
00005 Vsi kupci

3,69 4,00
Vstopnica za vse kupce za nočno kopanje, za največ dve uri, v času, ko kopališče obratuje za nočno rekreativno kopanje. 

VSTOPNICA ZA 12 OBISKOV ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ
00006 Otroci, študenti, 

upokojenci in invalidi.

26,73 29,00

Vstopnica za 12 obiskov bazena, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za rekreacijo, v obdobju 365. dni od dneva 
nakupa. Vstopnico lahko kupijo: (1) otroci do 15. leta starosti, (2) študenti z indeksom ali dijaško izkaznico, (3) upokojenci 
s potrdilom o pokojnini ali izkaznico upokojenskega društva in (4) invalidi z invalidsko izkaznico. 

00007 Odrasli

39,63 43,00
Vstopnica za osebe nad 15. let starosti za 12 obiskov bazena, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za rekreacijo, 
v obdobju 365.dni od dneva nakupa.

00008 Družine (3 osebe)

79,26 86,00
Vstopnica za družine s tremi člani, za 12 obiskov bazena v času, za največ tri ure dnevno, obratovanja za rekreacijo, v 
obdobju 365.dni od dneva nakupa. Doplačilo za vsako dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke. 

MESEČNA VSTOPNICA ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ
00009 Otroci, študenti, 

upokojenci in invalidi.

44,24 48,00

Mesečna vstopnica za uporabo bazena, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za rekreacijo, v obdobju 30. dni od 
dneva nakupa. Vstopnico lahko kupijo: (1) otroci do 15. leta starosti, (2) študenti z indeksom ali dijaško izkaznico, (3) 
upokojenci s potrdilom o pokojnini ali izkaznico upokojenskega društva in (4) invalidi z invalidsko izkaznico. 

00010 Odrasli

66,36 72,00
Mesečna vstopnica za osebe nad 15. let starosti za uporabo bazena, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za 
rekreacijo, v obdobju 30.dni od dneva nakupa.

00011 Družine (3 osebe)

132,72 144,00
Mesečna vstopnica za družine s tremi člani, za uporabo bazena, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za 
rekreacijo, v obdobju 30.dni, od dneva nakupa. Doplačilo za vsako dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke.  

SEZONSKA VSTOPNICA ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ
00012 Otroci, študenti, 

upokojenci in invalidi.

141,94 154,00

Sezonska vstopnica za uporabo Pokritega olimpijskega bazena v Kranju, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za 
rekreacijo, v sezoni obratovanja bazena. Vstopnico lahko kupijo: (1) otroci do 15. leta starosti, (2) študenti z indeksom ali 
dijaško izkaznico, (3) upokojenci s potrdilom o pokojnini ali izkaznico upokojenskega društva in (4) invalidi z invalidsko 
izkaznico. 

00013 Odrasli

211,98 230,00
Sezonska vstopnica za uporabo Pokritega olimpijskega bazena v Kranju, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za 
rekreacijo, v sezoni obratovanja bazena. 

00014 Odrasli

423,96 460,00
Sezonska prenosna vstopnica za uporabo Pokritega olimpijskega bazena v Kranju, za največ tri ure dnevno, v času 
obratovanja za rekreacijo, v sezoni obratovanja bazena. 

00015 Družine (3 osebe)

424,88 461,00

Sezonska vstopnica za uporabo Pokritega olimpijskega bazena v Kranju, za največ tri ure dnevno, v času obratovanja za 
rekreacijo, v sezoni obratovanja bazena. Doplačilo za vsako dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke.

SKUPINSKA VSTOPNICA ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ
00016 Organizirane skupine                     

(50-200) 3,22 3,50
Dnevna vstopnica za organizirane skupine od 50 do 200 članov, za uporabo bazena, za največ tri ure, v času obratovanja 
za rekreacijo. 

00017 Organizirane skupine                     
(nad 200) 2,76 3,00

Dnevna vstopnica za organizirane skupine nad 200 članov, za uporabo bazena, za največ tri ure, v času obratovanja za 
rekreacijo. 

00018 Vrtci, šole, upokojenci, 
invalidi, humanitar. dr. 2,30 2,50

Dnevna vstopnica za vrtce, šole, študente, invalide, upokojenska in humanitarna društva, za organizirane skupine nad 20 
članov, za uporabo bazena, za največ tri ure, v času obratovanja za rekreacijo.

00019 Predšolski in 
osnovnošolski 
tečajniki.

0,93 1,00

Vstopnica velja za organizirane skupine predšolskih in osnovnošolskih tečajnikov v otroškem bazenu, za največ uro in pol.

00020 Vsi kupci

1,38 1,50
Podaljšanje veljavnosti zapadlih dnevnih vstopnic.

00021 Vsi kupci

1,38 1,50
Doplačilo za prekoračitev časa 3 ur uporabe bazena, za vsakih dopolnjenih 30 minut uporabe bazena.

V predsezoni lahko upravljalec objekta uporabnikom ponudi do 40% popusta na ceno vstopnic.
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010000 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

UPORABA POKRITEGA OLIMPIJSKEGA BAZENA
00022 Vsi kupci

11,98 13,00
Uporaba 16 metrske proge v malem bazenu za vadbo, za eno uro. 

00023 Vsi kupci 

11,98 13,00
Uporaba 25 metrske proge v velikem bazenu za vadbo, za eno uro. 

00024 Vsi kupci

23,97 26,00
Uporaba 50 metrske proge v velikem bazenu za vadbo, za eno uro. 

00025 Vsi kupci

47,93 52,00
Uporaba malega bazena za vadbo, za eno uro. 

00026 Vsi kupci 

167,74 182,00
Uporaba velikega bazena za vadbo, za eno uro. 

00027 Vsi kupci

335,48 364,00
Uporaba velikega bazena za tekmo in tribun za gledalce, za eno uro. 

UPORABA VADBENEGA PROSTORA V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ
00028 Vsi kupci

7,37 8,00
Uporaba vadbenega prostora za vadbo, za eno uro. 

UPORABA SEJNE SOBE IN PREDAVALNICE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ
00029 Vsi kupci

4,17 5,00
Uporaba sejne sobe za eno uro.

00030 Vsi kupci

8,33 10,00
Uporaba predavalnice za eno uro.

PROGRAMI PLAVANJA V OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ
00031 Vsi kupci

12,00 12,00
Vodena rekreativna vadba pod nadzorom plavalnega učitelja. Velja za 12 urni program oz. 12 obiskov. 

00032 Vsi kupci

8,00 8,00
Vodena rekreativna vadba pod nadzorom plavalnega učitelja. Velja za 8 urni program oz. 8 obiskov. 

00033 Vsi kupci

2,00 2,00
Obisk programa vodne aerobike. 

00034 Vsi kupci

60,00 60,00
10 urni tečaj plavanja za odrasle 

00035 Vsi kupci

40,00 40,00
10 urni tečaj plavanja za predšolske in osnovnošolske otroke.

IZGUBLJENI KLJUČI
00036 Vsi kupci

6,67 8,00
Izgubljeni ključi garderobne omarice

V predsezoni lahko upravljalec objekta uporabnikom ponudi do 40% popusta na ceno vstopnic.
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LETNO KOPALIŠČE KRANJ

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

DNEVNA VSTOPNICA ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ
00050 Otroci, študenti, 

upokojenci in invalidi.

2,76 3,00

Dnevna vstopnica za uporabo bazena v času obratovanja za rekreacijo. Vstopnico lahko kupijo: (1) otroci do 15. leta 
starosti, (2) študenti z indeksom ali dijaško izkaznico, (3) upokojenci s potrdilom o pokojnini ali izkaznico upokojenskega 
društva in (4) invalidi z invalidsko izkaznico. 

00051 Odrasli

4,61 5,00
Dnevna vstopnica za osebe nad 15. let starosti za uporabo bazena v času obratovanja za rekreacijo. 

00052 Družine (3 osebe)

8,29 9,00
Dnevna vstopnica za družine s tremi člani, za uporabo bazena v času obratovanja za rekreacijo. Doplačilo za vsako 
dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke. 

POPOLDANSKA VSTOPNICA ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ
00053 Otroci, študenti, 

upokojenci in invalidi.

2,30 2,50

Popoldanska vstopnica za uporabo bazena v času obratovanja za rekreacijo, po 14. uri. Vstopnico lahko kupijo: (1) otroci 
do 15. leta starosti, (2) študenti z indeksom ali dijaško izkaznico, (3) upokojenci s potrdilom o pokojnini ali izkaznico 
upokojenskega društva in (4) invalidi z invalidsko izkaznico. 

00054 Odrasli

3,69 4,00
Popoldanska vstopnica za osebe nad 15. let starosti za uporabo bazena v času obratovanja za rekreacijo, po 14. uri. 

00055 Družine (3 osebe)

7,37 8,00
Popoldanska vstopnica za družine s tremi člani, za uporabo bazena v času obratovanja za rekreacijo, po 14. uri. Doplačilo 
za vsako dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke. 

VSTOPNICA ZA NOČNO KOPANJE NA LETNEM KOPALIŠČU KRANJ
00056 Vsi kupci

2,30 2,50
Vstopnica za vse kupce za nočno kopanje, za največ dve uri v času, ko kopališče obratuje za nočno rekreativno kopanje. 

VSTOPNICA ZA 12 OBISKOV ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ
00057 Otroci, študenti, 

upokojenci in invalidi.

20,28 22,00

Vstopnica za 12 obiskov bazena v času obratovanja za rekreacijo, v obdobju 60. dni od dneva nakupa. Vstopnico lahko 
kupijo: (1) otroci do 15. leta starosti, (2) študenti z indeksom ali dijaško izkaznico, (3) upokojenci s potrdilom o pokojnini ali 
izkaznico upokojenskega društva in (4) invalidi z invalidsko izkaznico. 

00058 Odrasli

33,18 36,00
Vstopnica za osebe nad 15. let starosti za 12 obiskov bazena v času obratovanja za rekreacijo, v obdobju 60.dni od dneva 
nakupa. 

00059 Družine (3 osebe)

59,91 65,00
Vstopnica za  družine s tremi člani, za 12 obiskov bazena v času obratovanja za rekreacijo, v obdobju 60.dni, od dneva 
nakupa. Doplačilo za vsako dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke. 

SEZONSKA VSTOPNICA ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ
00060 Otroci, študenti, 

upokojenci in invalidi.

40,55 44,00

Sezonska vstopnica za uporabo letnega kopališča v času obratovanja za rekreacijo. Vstopnico lahko kupijo: (1) otroci do 
15. leta starosti, (2) študenti z indeksom ali dijaško izkaznico, (3) upokojenci s potrdilom o pokojnini ali izkaznico 
upokojenskega društva in (4) invalidi z invalidsko izkaznico. 

00061 Odrasli

66,36 72,00
Sezonska vstopnica za osebe nad 15. let starosti za uporabo letnega kopališča v času obratovanja za rekreacijo.

00062 Družine (3 osebe)

119,82 130,00

Sezonska vstopnica za družine s tremi člani, za uporabo letnega kopališča v času obratovanja za rekreacijo. Doplačilo za 
vsako dodatno osebo je v višini cene vstopnice za otroke. 

SKUPINSKA VSTOPNICA ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ
00063 Organizirane skupine                     

(50-200) 2,30 2,50
Skupinska dnevna vstopnica za organizirane skupine od 50 do 200 članov, za uporabo bazena v času obratovanja za 
rekreacijo. 

00064 Organizirane skupine                     
(nad 200) 2,08 2,25

Skupinska dnevna vstopnica za organizirane skupine nad 200 članov, za uporabo bazena v času obratovanja za 
rekreacijo. 

00065 Vrtci, šole, upokojenci, 
invalidi, humanitar. d. 1,85 2,00

Skupinska dnevna vstopnica za vrtce, šole, študente, invalide, upokojenska in humanitarna društva, za organizirane 
skupine nad 20 članov. 

00066 Imetniki kupljenih 
vstopnic 1,38 1,50

Podaljšanje veljavnosti zapadlih dnevnih vstopnic za člane organiziranih skupin.

STORITVE NA LETNEM KOPALIŠČU KRANJ
00067 Vsi kupci

1,67 2,00
Dnevna uporaba ležalnika ali senčnika za obiskovalce bazena, za uporabo na bazenu v času obratovanja za rekreacijo. 

00068 Vsi kupci

2,92 3,50
Dnevna uporaba ležalnika in senčnika za obiskovalce bazena, za uporabo na bazenu v času obratovanja za rekreacijo. 

00069 Vsi kupci

1,67 2,00
Uporaba mize za namizni tenis za obiskovalce bazena, za 30 minut, za uporabo v času obratovanja za rekreacijo. 

00077 Vsi kupci

6,00
Kavcija za izposojo dveh loparjev in žogice za namizni tenis, za eno uro. 

00078 Vsi kupci

5,00
Kavcija za izposojo garderobne omarice 

V predsezoni lahko upravljalec objekta uporabnikom ponudi do 40% popusta na ceno vstopnic.
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LETNO KOPALIŠČE KRANJ

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

UPORABA LETNEGA KOPALIŠČA KRANJ
00070 Vsi kupci

13,83 15,00
Uporaba 50 metrske proge v bazenu za vadbo, za eno uro. 

00071 Vsi kupci 

55,30 60,00
Uporaba 30m bazena za vadbo, za eno uro. 

00072 Vsi kupci

110,60 120,00
Uporaba 50 m bazena za vadbo, za eno uro. 

00073 Vsi kupci

165,90 180,00
Uporaba 50 m bazena za tekmo s tribunami za gledalce, za eno uro.

00074 Vsi kupci

6,92 7,50
Uporaba 25 metrske proge v bazenu za vadbo, za eno uro. 

UPORABA LETNEGA KOPALIŠČA KRANJ ZA PRIREDITVE
00075 Vsi kupci

333,33 400,00
Uporaba Letnega kopališča Kranj za komercialno prireditev za eno uro. 

00076 Vsi kupci

83,33 100,00
Uporaba Letnega kopališča Kranj za dobrodelno prireditev za eno uro. 

V predsezoni lahko upravljalec objekta uporabnikom ponudi do 40% popusta na ceno vstopnic.

DVORANA PLANINA KRANJ

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

UPORABA DVORANE PLANINA KRANJ
00090 Vsi kupci

23,05 25,00
Uporaba ene tretjine (1/3) dvorane za vadbo, za eno uro. 

00091 Vsi kupci 

34,57 37,50
Uporaba ene tretjine (1/3) dvorane za tekmo s tribunami za gledalce, za eno uro. 

00092 Vsi kupci

69,13 75,00
Uporaba dvorane za vadbo, za eno uro. 

00093 Vsi kupci

103,69 112,50
Uporaba dvorane za tekmo s tribunami za gledalce, za eno uro. 

UPORABA DVORANE PLANINA KRANJ ZA PRIREDITVE
00094 Vsi kupci

583,33 700,00
Uporaba dvorane za komercialno prireditev, za eno uro. 

00095 Vsi kupci

145,83 175,00
Uporaba dvorane za dobrodelno prireditev, za eno uro. 
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ŠPORTNI CENTER KRANJ

ŠT. KUPCI CENA brez ddv CENA V EVRIH OPIS STORITVE

UPORABA ATLETSKEGA STADIONA
00100 Vsi kupci

46,09 50,00
Uporaba atletske steze za vadbo, za eno uro. 

00101 Vsi kupci 

69,13 75,00
Uporaba atletske steze, skakališča in metališča za vadbo, za eno uro. 

00102 Vsi kupci

103,69 112,50
Uporaba atletske steze s tribuno za tekmo, za eno uro. 

00103 Vsi kupci

155,53 168,75
Uporaba atletske steze, skakališča in metališča za tekmo in tribune za gledalce, za eno uro. 

UPORABA ATLETSKEGA METALIŠČA
00104 Vsi kupci

46,09 50,00
Uporaba atletskega metališča, za eno uro. 

UPORABA TELOVADNICE V GLAVNI TRIBUNI
00105 Vsi kupci

23,05 25,00
Uporaba telovadnice v glavni tribuni, za eno uro. 

UPORABA GLAVNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA
00106 Vsi kupci

110,60 120,00
Uporaba nogometnega igrišča za vadbo, za eno uro. 

00107 Vsi kupci 

165,90 180,00
Uporaba nogometnega igrišča za tekmo, za eno uro. 

UPORABA POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA
00108 Vsi kupci

92,17 100,00
Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za vadbo, za eno uro. 

00109 Vsi kupci 

110,60 120,00
Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za vadbo, za eno uro. 

00110 Vsi kupci 

138,25 150,00
Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za tekmo, za eno uro. 

00111 Vsi kupci 

165,90 180,00
Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za tekmo, za eno uro. 

UPORABA POLOVICE POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA
00112 Vsi kupci 

55,30 60,00
Uporaba polovice pomožnega nogometnega igrišča za tekmo, za eno uro. 

00113 Vsi kupci 

82,95 90,00
Uporaba polovice pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za tekmo, za eno uro. 

UPORABA ASFALTNEGA IGRIŠČA
00114 Vsi kupci 

18,43 20,00
Uporaba asfaltnega igrišča za vadbo, za eno uro. 

00115 Vsi kupci 

27,65 30,00
Uporaba asfaltnega igrišča za tekmo, za eno uro. 
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ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

UPORABA VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA
00130 Vsi kupci

11,06 12,00
Uporaba večnamenskega igrišča za vadbo, za eno uro.

00131 Vsi kupci

5,53 6,00
Uporaba polovice večnamenskega igrišča za vadbo, za eno uro.

00132 Vsi kupci

2,77 3,00
Uporaba četrtine večnamenskega igrišča za vadbo, za eno uro.

UPORABA TENIŠKEGA IGRIŠČA
00133 Vsi kupci

3,69 4,00
Uporaba teniškega igrišča za eno uro, med 08h in 16h.

00134 Vsi kupci

4,61 5,00
Uporaba teniškega igrišča za eno uro, med 16h in 22h.

00135 Vsi kupci

2,50 3,00
razsvetljava, 1 ura

UPORABA KOLESARSKE STEZE
00136 Vsi kupci

23,05 25,00
Uporaba kolesarske steze za vadbo, za eno uro.

00137 Vsi kupci

35,03 38,00
Uporaba kolesarske steze za tekmo, za eno uro.

UPORABA NOGOMETNEGA IGRIŠČA
00138 Vsi kupci

64,52 70,00
Uporaba nogometnega igrišča za vadbo, za eno uro.

00139 Vsi kupci

92,17 100,00
Uporaba nogometnega igrišča za tekmo, za eno uro.

UPORABA POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA
00140 Vsi kupci

13,83 15,00
Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za vadbo, za eno uro.
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VZDRŽEVANJE NOGOMETNIH IGRIŠČ

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE
00200 Vsi kupci

91,67 110,00
Košnja nogometnega igrišča brez pobiranja trave.

00201 Vsi kupci

108,33 130,00
Košnja nogometnega igrišča s pobiranjem trave.

00202 Vsi kupci

525,00 630,00
Globinsko ozračevanje.

00203 Vsi kupci

8,33 10,00
Peskanje brez materiala.

00204 Vsi kupci

83,33 100,00
Gnojenje z dušičnim mineralnim gnojilom 150kg.

00205 Vsi kupci

125,00 150,00
Valjanje nogometnega igrišča.

00206 Vsi kupci

54,17 65,00
Risanje črt nogometnega igrišča z barvo.

00207 Vsi kupci

333,33 400,00
Površinsko zračenje travnate ruše brez pobiranja odmrle trave.

00208 Vsi kupci

58,33 70,00
Brananje.

00209 Vsi kupci

29,17 35,00
Strojno čiščenje snega s snežno frezo, 1 ura.

00210 Vsi kupci

12,50 15,00
Strojno čiščenje snega s snežnim plugom, 1 ura.

00211 Vsi kupci

12,50 15,00
Delo s škropilnico, 1 ura.

00212 Vsi kupci

7,50 9,00
Dodatni delavec.

00213 Vsi kupci

18,33 22,00
Strojna ura s traktorjem in priključkom.

00214 Vsi kupci

PREVOZ
Prevoz je obračunan po dejanskih stroških.

POSLOVNI PROSTORI V ŠPORTNIH OBJEKTIH 

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA

OPREMA IN REKVIZITI

STORITEV KUPCI CENA brez ddv CENA V EUR OPIS STORITVE

UPORABA MONTAŽNEGA ODRA
00220 Vsi kupci

5,84 7,00
Uporaba enega (1) m2 montažnega odra za en dan, brez postavitve.

SPLOŠNA DOLOČILA 

01. Cenik začne veljati 1. junija 2010.

02. Cenik se praviloma spremeni, ko se spremenijo maloprodajne cene v Sloveniji oziroma cene glavnih energentov, proizvodov in storitev, ki jih nabavlja zavod, za več kot 5%.

03. Zneski v ceniku vključujejo ceno brez DDV in ceno z DDV.

04. Storitev pod zaporednimi številkami 00031 do 00035 so oproščene DDV po 12. točki 42 Člena ZDDV-1.

05. Direktor Zavoda za šport Kranj lahko sklene pogodbo za nakup večjega števila kart za dijake in študente s popustom do 50% in odobri popuste za uporabo športnih objektov do 70 %.

Branko Fartek
direktor

Najemnine so določene s Pravilnikom Mestne občine Kranj o oddajanju prostorov v najem.


