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MESTNA OBČINA KRANJ              ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 
Slovenski trg 1                Partizanska cesta 37 
4000 Kranj                4000 Kranj 
 
 

Cenik storitev Zavoda za šport Kranj  
 
 
1. Cenik storitev 
 
Cenik storitev Zavoda za šport Kranj v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« (Ur. 
l. RS, št. 67/99, 56/05 in 13/08) in Statutom Zavoda za šport Kranj, št. 1.01.01, z dne 16. 12. 2008 zajema storitve 
na športnih objektih in površinah, ki jih Zavod za šport Kranj upravlja v skladu s Pogodbo o prenosu sredstev v 
upravljanje, št. 671-17/2014-2-(47/06), z dne 3. 10. 2014. 
Cenik storitev Zavoda za šport Kranj sprejme župan Mestne občine Kranj na predlog direktorja Zavoda za šport 
Kranj. 
 
 
2. Splošna določila cenika storitev 
 
(1) Cenik storitev Zavoda za šport Kranj velja od 1. 1. 2021 dalje. 
(2) Z dnem veljavnosti tega cenika storitev preneha veljati Cenik Zavoda za šport Kranj, št. Zcenik2020-1, z 

dne 1. 7. 2020. 
(3) Cene storitev so v evrih, brez in z obračunanim DDV, po predpisani davčni stopnji. Če se športni objekti in 

površine uporabljajo za dejavnost, ki se obračuna po višji davčni stopnji, se v ceniku navedene postavke 
posamezne storitve obračunajo po višji davčni stopnji. 

(4) Direktor Zavoda za šport Kranj lahko sklene pogodbo za nakup večjega števila vstopnic za Pokriti olimpijski 
bazen Kranj in Letno kopališče Kranj za dijake in študente s popustom do 50 % in odobri popuste za uporabo 
športnih objektov in površin ter drugih storitev do izjemoma 95 %. 

(5) Cenik storitev oziroma posamezne storitve se lahko spremenijo, ko se spremenijo maloprodajne cene v 
Sloveniji oziroma cene glavnih energentov, proizvodov in storitev, ki jih Zavod za šport Kranj naroča za 
namen upravljanja športnih objektov in površin, za več kot 5 %. 

 
 
3. Posebna določila cenika storitev 
 
(1) Za vstop na pokriti olimpijski bazen in letno kopališče mora vsaka oseba imeti veljavno vstopnico. 

Registrirani športniki, otroci in mladina, ki redno (celo leto) vadijo v programih izvajalcev iz Letnega 
programa športa v Mestni občini Kranj, v času svoje vadbe ali tekmovanj v dodeljenih ali zakupljenih 
plavalnih progah ne plačujejo vstopa na bazen oziroma kopališče.  
Za izvajanje nacionalnega programa Naučimo se plavati, je potreben zakup plavalne proge, s tem, da 
udeleženci ne plačujejo vstopa na bazen oziroma kopališče.  
Otroci do 3. leta starosti imajo v spremstvu staršev ali skrbnikov vstop na bazen in kopališče brezplačen. 

(2) V predsezoni ali v akcijski prodaji lahko Zavoda za šport Kranj uporabnikom Pokritega olimpijskega bazena 
Kranj ponudi do 40 % popusta na ceno sezonskih vstopnic od številke A0012 do A0015. 

(3) V predsezoni ali v akcijski prodaji lahko Zavod za šport Kranj uporabnikom Letnega kopališča Kranj ponudi 
do 40 % popusta na ceno vstopnic od številke B0011 do B0013. 

(4) V času manjše zasedenosti Pokritega olimpijskega bazena Kranj lahko Zavod za šport Kranj ponudi do 50 
% popusta na ceno dnevnih vstopnic od številke A0002 do A0004. 

(5) Zavod za šport Kranj imetnikom sezonskih vstopnic za Letno kopališče Kranj zagotavlja vsaj 40 obratovalnih 
dni na kopalno sezono. Če je v kopalni sezoni manj kot 40 obratovalnih dni, je sezonska vstopnica veljavna 
še prvih 10 dni naslednje kopalne sezone. 

(6) Vsi uporabniki, ki uporabljajo športne objekte in površine, ki jih upravlja Zavod za šport Kranj, celo vadbeno 
oziroma tekmovalno sezono, morajo z Zavodom za šport Kranj skleniti pogodbo o uporabi športnih objektov 
in površin. 
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(7) Vsi uporabniki na podlagi pogodbe o uporabi pokritih športnih objektov plačajo vse termine, za katere imajo 
sklenjeno pogodbo, ne glede na njihovo prisotnost oziroma uporabo termina po veljavnem urniku. 
Uporabniki na podlagi pogodbe o uporabi nepokritih oziroma zunanjih športnih objektov in površin plačajo 
vse termine, za katere imajo sklenjeno pogodbo, razen terminov, ki se zaradi neprimernih vremenskih 
razmer za varno uporabo ne morejo uporabljati. Izjema so v pogodbi ali s programom športnega objekta 
določeni dela prosti dnevi državnih praznikov in termini, katere Zavod za šport Kranj uporabnikom odpove 
vnaprej. 

(8) Če se uporabniku na javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Mestni 
občini Kranj za posamezne športne programe dodelijo termini in ure za brezplačno uporabo športnega 
objekta za vadbo in tekmovanja, se te ure za odobrene športne programe upoštevajo pri mesečnem oz. 
letnem obračunu koriščenjih ur. 

(9) Športna društva, sofinancirana preko javnega razpisa za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini 
Kranj med vadbeno sezono, lahko zaradi pisno argumentiranih razlogov začasno odpovejo svoje najete 
termine vadbe, vendar za skupno dobo največ 8 dni, s tem, da morajo 14 dni pred tem pismeno obvestiti 
Zavod za šport Kranj. Odpovedane termine športna društva plačajo v višini 50 % v pogodbi o uporabi 
športnih objektov in površin določene cene termina. 

(10) Osnovne šole iz Mestne občine Kranj med vadbeno sezono lahko zaradi pisno argumentiranih razlogov 
začasno odpovejo svoje najete termine vadbe, vendar za skupno dobo največ 8 dni, s tem, da morajo 7 dni 
pred tem pismeno obvestiti Zavod za šport Kranj. Tako odpovedanih terminov te osnovne šole ne plačajo. 

(11) Prevoz strojne mehanizacije za vzdrževalna dela na drugih športnih površinah se obračuna po dejanskih 
stroških. 

 
 
4. Cenik storitev Zavoda za šport Kranj 
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A. POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ         
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

A.1. DNEVNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ       

A0001 Dnevna vstopnica za POB - otroci do 15. leta 1,83 € 2,00 € 9,5% Dnevna vstopnica velja za enega otroka do 15. let, v času jesenskih, novoletnih in zimskih 
počitnic ter za druge programe, ki jih določi zavod za šport. Vstopnica velja 3 ure. 

A0002 Dnevna vstopnica za POB - drugi obiskovalci 3,65 € 4,00 € 9,5% 

Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja za (1) 
otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno 
dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) 
invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za 
zaposlovanje. Vstopnica velja 3 ure. 

A0003 Dnevna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 5,48 € 6,00 € 9,5% Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Vstopnica velja 3 
ure. 

A0004 Družinska dnevna vstopnica za POB 10,96 € 12,00 € 9,5% 
Dnevna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Za 
vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002. 
Posamezna vstopnica velja 3 ure. 

A.2. VSTOPNICE ZA 12 OBISKOV ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ     

A0006 Vstopnica za 12 obiskov za POB - drugi obiskovalci 26,48 € 29,00 € 9,5% 

Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva 
nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) 
dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva 
upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na 
zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure 
dnevno. 

A0007 Vstopnica za 12 obiskov za POB - obiskovalci nad 15 let 39,27 € 43,00 € 9,5% Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva 
nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A0008 Družinska vstopnica za 12 obiskov za POB 78,54 € 86,00 € 9,5% 
Vstopnica velja za 12 obiskov za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. 
Velja 2 leti od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini 
cene vstopnice št. A0002 oz. A0006. Vstopnica ni prenosljiva na drugo družino. Posamezna 
vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A.3. MESEČNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ       

A0009 Mesečna vstopnica za POB - drugi obiskovalci 20,09 € 22,00 € 9,5% 

Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa 
za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z 
veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva 
upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na 
zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure 
dnevno. 
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A0010 Mesečna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 27,40 € 30,00 € 9,5% Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. 
Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A0011 Družinska mesečna vstopnica za POB 50,23 € 55,00 € 9,5% 
Družinska mesečna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno 
rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se 
doplača v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0009. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. 
Posamezna vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A.4. SEZONSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ       

A0012 Sezonska vstopnica za POB - drugi obiskovalci 140,64 € 154,00 € 9,5% 

Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone 
nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) 
dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva 
upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na 
zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure 
dnevno. 

A0013 Sezonska vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 210,05 € 230,00 € 9,5% Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone 
nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A0014 Sezonska prenosljiva vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 420,09 € 460,00 € 9,5% 
Sezonska prenosljiva vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju 
sezone nakupa. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo, z omejitvijo enega obiska na dan. 
Vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A0015 Družinska sezonska vstopnica za POB 421,00 € 461,00 € 9,5% 
Dužinska sezonska vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno 
rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se 
doplačajo v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0012. Vstopnica ni prenosljiva na drugo 
osebo. Posamezna vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A.5. KUPONSKE IN SKUPINSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ   

A0047 Kuponska dnevna vstopnica za POB - 60 in več vstopnic 2,74 € 3,00 € 9,5% 
Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob 
nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Velja 2 leti od dneva 
nakupa. Vstopnica velja 3 ure dnevno. 

A0048 Kuponska kombinirana dnevna vstopnica za POB in LK - 60 in več 
vstopnic 3,20 € 3,50 € 9,5% 

Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob 
nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Koristi se jo lahko v 
pokritem bazenu ali na letnem kopališču. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica v pokritem 
bazenu velja 3 ure dnevno. 

A0018 Skupinska dnevna vstopnica za POB - posebna skupina nad 20 
oseb 2,28 € 2,50 € 9,5% 

Skupinska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo ob 
obisku organizirane skupine nad 20 oseb iz vrtcev, šol, študentskih, invalidskih in humanitarnih 
organizacij ter društev upokojencev. Vstopnica velja 3 ure dnevno, in sicer med tednom do 
16.00 ure, soboto in nedeljo do 20.00 ure. 
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A0020 Skupinska vstopnica za mali POB - tečaj plavanja predšolski / 
osnovnošolski 0,91 € 1,00 € 9,5% 

Skupinska vstopnica velja za eno osebo, v času organiziranih tečajev v malem bazenu ob 
obisku organizirane skupine predšolskih in/ali osnovnošolskih otrok. Vstopnica velja 1,5 ure 
dnevno. Obvezno je doplačilo uporabe 16 m prog, št. storitve A0023. 

A.6. PODALJŠANJE VSTOPNIC ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ 
A0021 Podaljšanje veljavnosti vstopnic POB 1,37 € 1,50 € 9,5% Podaljšanje veljavnosti zapadlih vstopnic št. A0006 do A0008 in A0047 ter A0048. Vstopnice 

se lahko podaljšajo še 2 leti po datumu veljavnosti. 

A0022 Podaljšanje obiska POB 1,37 € 1,50 € 9,5% Doplačilo za prekoračitev časa treh ur uporabe bazena, za vsakih dopolnjenih 30 minut. 

A.7. UPORABA POKRITEGA OLIMPIJSKEGA BAZENA KRANJ ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
A0023 Uporaba 16 m proge POB 11,87 € 13,00 € 9,5% Uporaba ene 16 metrske proge v malem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.  

A0024 Uporaba 25 m proge POB 11,87 € 13,00 € 9,5% Uporaba ene 25 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.  

A0025 Uporaba 50 m proge POB 23,74 € 26,00 € 9,5% Uporaba ene 50 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.  

A0026 Uporaba malega bazena POB 47,49 € 52,00 € 9,5% Uporaba malega bazena za športno vadbo, za 1 uro.  

A0027 Uporaba velikega bazena POB 166,21 € 182,00 € 9,5% Uporaba velikega bazena za športno vadbo, za 1 uro.  

A0028 Uporaba velikega bazena s tribunami za športno prireditev POB 332,42 € 364,00 € 9,5% Uporaba velikega bazena s tribunami za gledalce za športne prireditve, za 1 uro. 

A0049 Doplačilo za igrišče Malmsten in semafor za tekmovanja v 
vaterpolu 245,90 € 300,00 € 22% 

Doplačilo dodatnih vsebin v sklopu uporabe velikega bazena, in sicer postavljanje in uporaba 
uradnega igrišča za vaterpolo Malmsten (brez sodniških talnih preprog Malmsten) ter uporaba 
in vodenje semaforja za posamezno tekmo v vaterpolu. 

A0050 Doplačilo za preproge igrišča Malmsten za tekmovanja v vaterpolu 81,97 € 100,00 € 22% Doplačilo dodatnih vsebin v sklopu uporabe velikega bazena, in sicer postavljanje in uporaba 
sodniških talnih preprog Malmsten za posamezno tekmo v vaterpolu. 

A0051 Doplačilo za semafor za tekmovanja v vaterpolu 163,93 € 200,00 € 22% Doplačilo dodatnih vsebin v sklopu uporabe velikega bazena, in sicer uporaba in vodenje 
semaforja za posamezno tekmo v vaterpolu. 

A.8. UPORABA TELOVADNICE IN UTEŽARNE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ   

A0029 Uporaba telovadnice v POB 7,31 € 8,00 € 9,5% Uporaba telovadnice za športno vadbo, za 1 uro.  

A0030 Uporaba utežarne v POB 2,74 € 3,00 € 9,5% Uporaba utežarne za športno vadbo, za 1 uro.  

A.9. UPORABA SEJNE SOBE IN PREDAVALNICE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ   

A0031 Uporaba sejne sobe v POB 4,10 € 5,00 € 22% Uporaba sejne sobe za 1 uro. 

A0032 Uporaba predavalnice v POB 8,20 € 10,00 € 22% Uporaba predavalnice za 1 uro. 

A.10. ŠPORTNI PROGRAMI V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ IN LETNEM KOPALIŠČU KRANJ 
A0033 Vadba plavanja - 12 ur / obiskov 9,84 € 12,00 € 22% Vodena 12-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete 

v ceno in se plačajo posebej. 
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A0034 Vadba plavanja - 8 ur / obiskov 6,56 € 8,00 € 22% Vodena 8-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete v 
ceno in se plačajo posebej. 

A0035 Vodna aerobika 1,64 € 2,00 € 22% En obisk vodene vadbe vodne aerobike. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo 
posebej. 

A0036 Tečaj plavanja - 10 ur 49,18 € 60,00 € 22% 10-urni tečaj plavanja za obiskovalce nad 15 let. Vstopnina v bazen je všteta v ceno. 

A0037 Tečaj plavanja za otroke - 10 ur 24,59 € 30,00 € 22% 10-urni tečaj plavanja za predšolske in osnovnošolske otroke. Vstopnina v bazen je všteta v 
ceno. 

A0038 Vstopnica za športni dan na bazenu 5,74 € 7,00 € 22% 
Vstopnica na bazen s programom Športni dan na bazenu, na osebo, ki vključuje vsebine po 
izbiri, in sicer preverjanje znanja plavanja, mali vaterpolo, vodno košarko, žogo-hodi po vodi, 
skoke v vodo, štafetne igre s piratskimi splavi, odbojka v malem bazenu in potrebno število 
animatorjev. Vstopnina v bazen je všteta v ceno. 

A0039 Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, do 30 obiskovalcev 122,95 € 150,00 € 22% Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s 
potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine do 30 obiskovalcev. 

A0040 Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, od 30 do 60 
obiskovalcev 204,92 € 250,00 € 22% Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s 

potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine od 30 do 60 obiskovalcev. 

A0041 Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, nad 60 obiskovalcev 278,69 € 340,00 € 22% Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s 
potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine nad 60 obiskovalcev. 

A0042 Usposabljanje za reševalca iz vode 319,67 € 390,00 € 22% Usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2. 

A0045 Obnovitveno usposabljanje za reševalca iz vode 49,18 € 60,00 € 22% Obnovitveno 3 urno usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2. 

A0043 Izposoja športne opreme in rekvizitov v POB  24,59 € 30,00 € 22% Izposoja športne opreme in rekvizitov za športne dneve (goli za vaterpolo, koši za vodno 
košarko), za 3 ure. 

A.11. KLJUČI GARDEROBNIH OMARIC IN UPORABNIŠKE KARTICE       

A0044 Nadomestilo za izgubljen ključ ali zapestnico POB 6,56 € 8,00 € 22% Nadomestilo za izgubljen ključ garderobne omarice ali zapestnico s čipom za vstop, izhod in 
garderobne omarice. 

A0046 Uporabniška kartica Zavoda za šport Kranj 2,05 € 2,50 € 22% Nakup nove ali nadomestilo izgubljene uporabniške RFID kartice Zavoda za šport Kranj za 
vstop na športni objekt. 
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B. LETNO KOPALIŠČE KRANJ         
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

B.1. DNEVNE VSTOPNICE ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ         

B0001 Dnevna vstopnica za LK - drugi obiskovalci 2,74 € 3,00 € 9,5% 

Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja za (1) 
otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno 
dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) 
invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za 
zaposlovanje. 

B0002 Dnevna vstopnica za LK - obiskovalci nad 15 let 4,57 € 5,00 € 9,5% Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. 

B0003 Družinska dnevna vstopnica za LK 8,22 € 9,00 € 9,5% Dnevna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Za 
vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. B0001. 

B.2. POPOLDANSKE VSTOPNICE ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ       

B0004 Popoldanska vstopnica za LK - drugi obiskovalci 2,28 € 2,50 € 9,5% 

Popoldanska vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja za (1) 
otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno 
dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) 
invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za 
zaposlovanje. Velja od 14.00 ure dalje. 

B0005 Popoldanska vstopnica za LK - obiskovalci nad 15 let 3,65 € 4,00 € 9,5% Popoldanska vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja od 
14.00 ure dalje. 

B0006 Družinska popoldanska vstopnica za LK 7,31 € 8,00 € 9,5% 
Popoldanska vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Za 
vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. B0001 oz. B0004. 
Velja od 14.00 ure dalje. 

B.3. VEČERNE VSTOPNICE ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ       

B0007 Večerna vstopnica za LK 2,28 € 2,50 € 9,5% Večerna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za večerno športno rekreacijo. Velja 2 
uri, in sicer od 20.00 ure dalje. 

B.4. VSTOPNICE ZA 10 IN 20 OBISKOV ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ       

B0031 Vstopnica 10 obiskov za LK - drugi obiskovalci 17,35 € 19,00 € 9,5% 

Komplet 10 kuponskih vstopnic veljajo v času terminov za športno rekreacijo. Veljajo dve 
sezoni od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko 
izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali 
izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, 
prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnice so prenosljive na drugo osebo. 

B0032 Vstopnica 10 obiskov za LK - obiskovalci nad 15 let 27,40 € 30,00 € 9,5% Komplet 10 kuponskih vstopnic veljajo v času terminov za športno rekreacijo. Veljajo dve 
sezoni od dneva nakupa. Vstopnice so prenosljive na drugo osebo. 
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B0033 Vstopnica 20 obiskov za LK - drugi obiskovalci 32,88 € 36,00 € 9,5% 

Komplet 20 kuponskih vstopnic veljajo v času terminov za športno rekreacijo. Veljajo dve 
sezoni od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko 
izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali 
izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, 
prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnice so prenosljive na drugo osebo. 

B0034 Vstopnica 20 obiskov za LK - obiskovalci nad 15 let 52,97 € 58,00 € 9,5% Komplet 20 kuponskih vstopnic veljajo v času terminov za športno rekreacijo. Veljajo dve 
sezoni od dneva nakupa. Vstopnice so prenosljive na drugo osebo. 

B.5. SEZONSKE VSTOPNICE ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ       

B0011 Sezonska vstopnica za LK - drugi obiskovalci 40,18 € 44,00 € 9,5% 

Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone 
nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) 
dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva 
upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na 
zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. 

B0012 Sezonska vstopnica za LK - obiskovalci nad 15 let 65,75 € 72,00 € 9,5% Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone 
nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. 

B0013 Družinska sezonska vstopnica za LK 118,72 € 130,00 € 9,5% 
Družinska sezonska vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno 
rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se 
doplača v višini cene vstopnice št. B0001 oz. B0011. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. 

B.6. KUPONSKE IN SKUPINSKE VSTOPNICE ZA LETNO KOPALIŠČE KRANJ     

B0035 Kuponska dnevna vstopnica za LK - 60 in več vstopnic 2,19 € 2,40 € 9,5% 
Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob 
nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Velja dve sezoni od 
dneva nakupa. 

B0016 Skupinska dnevna vstopnica za LK - posebna skupina nad 20 oseb 1,83 € 2,00 € 9,5% 
Skupinska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo ob 
obisku organizirane skupine nad 20 oseb iz vrtcev, šol, študentskih, invalidskih in humanitarnih 
organizacij ter društev upokojencev. 

B0017 Podaljšanje veljavnosti vstopnic LK 1,37 € 1,50 € 9,5% Podaljšanje veljavnosti zapadlih vstopnic od. št. B0031 do B0035. Vstopnice se lahko 
podaljšajo še 2 leti po datumu veljavnosti. 

B.7. DODATNE STORITVE NA LETNEM KOPALIŠČU KRANJ       

B0036 Nadomestilo za izgubljen ključ ali zapestnico LK 6,56 € 8,00 € 22% Nadomestilo za izgubljen ključ garderobne omarice ali zapestnico s čipom za vstop, izhod. 

B.8. UPORABA LETNEGA KOPALIŠČA KRANJ ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE   

B0024 Uporaba 50 m proge LK 13,70 € 15,00 € 9,5% Uporaba ene 50 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.  

B0025 Uporaba 25 m proge LK 6,85 € 7,50 € 9,5% Uporaba ene 25 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.  
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B0026 Uporaba 50 m bazena LK 109,59 € 120,00 € 9,5% Uporaba 50 metrskega bazena za športno vadbo, za 1 uro.  

B0027 Uporaba 30 m bazena LK 54,79 € 60,00 € 9,5% Uporaba 30 metrskega bazena za športno vadbo, za 1 uro.  

B0028 Uporaba 50 m bazena s tribunami za športno prireditev LK 164,38 € 180,00 € 9,5% Uporaba 50 m bazena s tribunami za gledalce za športne prireditve, za 1 uro. 

B.9. UPORABA LETNEGA KOPALIŠČA KRANJ ZA DRUGE PRIREDITVE       

B0029 Uporaba kopališča za prireditev 327,87 € 400,00 € 22% Uporaba Letnega kopališča Kranj za druge prireditve, za 1 uro.  

B0030 Uporaba kopališča za dobrodelno prireditev 81,97 € 100,00 € 22% Uporaba Letnega kopališča Kranj za dobrodelne prireditve, za 1 uro.  

      

      

C. ŠPORTNA DVORANA PLANINA         
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

C.1. UPORABA ŠPORTNE DVORANE PLANINA ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE 
PRIREDITVE 

  

C0001 Uporaba tretjine športne dvorane 22,83 € 25,00 € 9,5% Uporaba ene tretjine (1/3) športne dvorane za športno vadbo, za 1 uro.  

C0002 Uporaba tretjine športne dvorane s tribunami za športno prireditev 34,25 € 37,50 € 9,5% Uporaba ene tretjine (1/3) športne dvorane za športne prireditve s tribunami za gledalce, za 1 
uro.  

C0003 Uporaba športne dvorane 68,49 € 75,00 € 9,5% Uporaba športne dvorane za športno vadbo, za 1 uro.  

C0004 Uporaba športne dvorane s tribunami za športno prireditev 102,74 € 112,50 € 9,5% Uporaba športne dvorane za športne prireditve s tribunami za gledalce, za 1 uro.  

C0005 Uporaba utežarne v športni dvorani 2,74 € 3,00 € 9,5% Uporaba utežarne za športno vadbo, za 1 uro.  

C.2. UPORABA ŠPORTNE DVORANE PLANINA ZA DRUGE 
PRIREDITVE       

C0006 Uporaba športne dvorane za prireditev 573,77 € 700,00 € 22% Uporaba Športne dvorane Planina za druge prireditve, za 1 uro.  

C0007 Uporaba športne dvorane za dobrodelno prireditev 143,44 € 175,00 € 22% Uporaba Športne dvorane Planina za dobrodelne prireditve, za 1 uro.  

      

      

  



                                                                                                              
 

10 
 

D. ŠPORTNI CENTER KRANJ         
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

D.1. UPORABA ATLETSKEGA STADIONA ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE   

D0001 Dnevna vstopnica za atletski stadion 3,65 € 4,00 € 9,5% Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času prostih terminov. Velja 2 uri za uporabo atletske 
steze, skakališč in metališča za suvanje krogle za športno vadbo. 

D0002 Uporaba vadbene enote atletske steze 11,42 € 12,50 € 9,5% Uporaba vadbene enote atletske steze za športno vadbo, za 1 uro.  

D0003 Uporaba skakališča 11,42 € 12,50 € 9,5% Uporaba skalaišča za skok v daljino ali skok v višino za športno vadbo, za 1 uro.  

D0004 Uporaba metališča za suvanje krogle 11,42 € 12,50 € 9,5% Uporaba metališča za suvanje krogle za športno vadbo, za 1 uro.  

D0005 Uporaba atletske steze 57,08 € 62,50 € 9,5% Uporaba atletske steze za športno vadbo, za 1 uro.  

D0006 Uporaba atletskega stadiona 102,74 € 112,50 € 9,5% Uporaba atletske steze, skakališč in metališča za suvanje krogle za športno vadbo, za 1 uro. 

D0007 Uporaba atletske steze s tribunami za športno prireditev 107,31 € 117,50 € 9,5% Uporaba atletske steze za športne prireditve s tribunami za gledalce, za 1 uro.  

D0008 Uporaba atletskega stadiona s tribunami za športno prireditev 152,97 € 167,50 € 9,5% Uporaba atletske steze, skakališč, metališča za suvanje krogle in pomožnega metališča za 
športne prireditve s tribunami za gledalce, za 1 uro.  

D.2. UPORABA POMOŽNEGA ATLETSKEGA METALIŠČA ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
D0009 Uporaba pomožnega atletskega metališča 22,83 € 25,00 € 9,5% Uporaba pomožnega atletskega metališča za športno vadbo, za 1 uro.  

D0010 Uporaba pomožnega atletskega metališča za športno prireditev 31,96 € 35,00 € 9,5% Uporaba pomožnega atletskega metališča za športne prireditve, za 1 uro.  

D.3. UPORABA TELOVADNICE V STADIONSKI TRIBUNI         

D0011 Uporaba telovadnice v stadionski tribuni 22,83 € 25,00 € 9,5% Uporaba telovadnice za športno vadbo, za 1 uro.  

D.4. UPORABA NOGOMETNEGA STADIONA ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE   

D0012 Uporaba nogometnega stadiona 109,59 € 120,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča na nogometnem stadionu za športno vadbo, za 1 uro.  

D0013 Uporaba nogometnega stadiona s tribunami za športno prireditev 164,38 € 180,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča na nogometnem stadionu za športne prireditve s tribunami za 
gledalce, za 1 uro.  

D.5. UPORABA POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
D0014 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča 91,32 € 100,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro.  

D0015 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo 109,59 € 120,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo, za 1 uro.  

D0016 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športno prireditev 136,99 € 150,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športne prireditve s tribunami za gledalce, za 1 
uro.  

D0017 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za 
športno prireditev 164,38 € 180,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športne prireditve s tribunami za 

gledalce, za 1 uro.  
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D0018 Uporaba 1/2 pomožnega nogometnega igrišča 45,66 € 50,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro.  

D0019 Uporaba 1/2 pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo 54,79 € 60,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo, za 1 uro.  

D0020 Uporaba 1/2 pomožnega nogometnega igrišča za športno 
prireditev 54,79 € 60,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športne prireditve s tribunami za gledalce, za 1 

uro.  

D0021 Uporaba 1/2 pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za 
športno prireditev 82,19 € 90,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športne prireditve s tribunami za 

gledalce, za 1 uro.  

D.6. UPORABA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
D0022 Uporaba malega nogometnega igrišča 22,83 € 25,00 € 9,5% Uporaba malega nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro.  

D0023 Uporaba malega nogometnega igrišča z razsvetljavo 27,40 € 30,00 € 9,5% Uporaba malega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo, za 1 uro.  

D.7. UPORABA NEPOKRITIH ŠPORTNIH IGRIŠČ         

D0024 Uporaba športnega igrišča 9,13 € 10,00 € 9,5% Uporaba enega nepokritega športnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro.  

D0025 Uporaba športnega igrišča za športno prireditev 18,26 € 20,00 € 9,5% Uporaba enega nepokritega športnega igrišča za športne prireditve, za 1 uro.  

D0047 Uporaba športnega igrišča - presostatična dvorana 31,96 € 35,00 € 9,5% Uporaba športnega igrišča s poliuretansko športno podlago in pokritega s presostatično 
dvorano, za športno vadbo ali prireditev, za 1 uro. 

D.8. UPORABA NOGOMETNEGA STADIONA ZA NADSTANDARDNO VADBO IN PRIREDITVE   

D0026 Uporaba nogometnega stadiona za nadstandardno vadbo 255,71 € 280,00 € 9,5% 
Uporaba nogometnega igrišča na nogometnem stadionu za športno vadbo pridobitnega 
namena in/ali mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede 
ureditve športnih in spremljajočih površin. 

D0027 Uporaba nogometnega stadiona s tribunami za nadstandardno 
prireditev 1.000,00 € 1.095,00 € 9,5% 

Uporaba nogometnega igrišča in spremljajočih površin ter prostorov (garderob, prostor za prvo 
pomoč idr.) na nogometnem stadionu za športne prireditve pridobitnega namena in/ali 
mednarodnega nivoja s tribunami za gledalce, za 1 uro. S strani organizatorja in/ali uporabnika 
so večje zahteve glede ureditve in uporabe športnih in spremljajočih površin. 

D.9. UPORABA POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO TREVO ZA NADSTANDARDNO VADBO IN PRIREDITVE 

D0028 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za nadstandardno 
vadbo 182,65 € 200,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športno vadbo pridobitnega namena in/ali 
mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih 
in spremljajočih površin. 

D0029 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za 
nadstandardno vadbo 219,18 € 240,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo pridobitnega 
namena in/ali mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede 
ureditve športnih in spremljajočih površin. 

D0030 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za nadstandardno 
prireditev 547,95 € 600,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športne prireditve pridobitnega namena in/ali 
mednarodnega nivoja, s tribunami za gledalce, za 1 uro. S strani organizatorja in/ali 
uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih in spremljajočih površin. 
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D0031 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za 
nadstandardno prireditev 657,53 € 720,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športne prireditve pridobitnega 
namena in/ali mednarodnega nivoja, s tribunami za gledalce, za 1 uro. S strani organizatorja 
in/ali uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih in spremljajočih površin. 

D0032 Uporaba 1/2 pomožnega nogometnega igrišča za nadstandardno 
vadbo 91,32 € 100,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športno vadbo pridobitnega namena in/ali 
mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih 
in spremljajočih površin. 

D0033 Uporaba 1/2 pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za 
nadstandardno vadbo 109,59 € 120,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo pridobitnega 
namena in/ali mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede 
ureditve športnih in spremljajočih površin. 

D0034 Uporaba 1/2 pomožnega nogometnega igrišča za nadstandardno 
prireditev 273,97 € 300,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športne prireditve pridobitnega namena in/ali 
mednarodnega nivoja, s tribunami za gledalce, za 1 uro. S strani organizatorja in/ali 
uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih in spremljajočih površin. 

D0035 Uporaba 1/2 pomožnega nog. igrišča z razsvetljavo za 
nadstandardno prireditev 328,77 € 360,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športne prireditve pridobitnega 
namena in/ali mednarodnega nivoja, s tribunami za gledalce, za 1 uro. S strani organizatorja 
in/ali uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih in spremljajočih površin. 

D.10. UPORABA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO ZA NADSTANDARDNO VADBO IN PRIREDITVE 

D0036 Uporaba malega nogometnega igrišča za nadstandardno vadbo 54,79 € 60,00 € 9,5% 
Uporaba malega nogometnega igrišča za športno vadbo pridobitnega namena in/ali 
mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih 
in spremljajočih površin. 

D0037 Uporaba malega nogometnega igrišča z razsvetljavo za 
nadstandardno vadbo 73,06 € 80,00 € 9,5% 

Uporaba malega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo pridobitnega namena 
in/ali mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede ureditve 
športnih in spremljajočih površin. 

D.11. UPORABA ZUNANJIH SPREMLJAJOČIH POVRŠIN V ŠPORTNEM CENTRU KRANJ   

D0038 Uporaba spremljajočih površin 155,74 € 190,00 € 22% Uporaba zunanjih spremljajočih površin v Športnem centru Kranj za prireditve in drugo 
dejavnost, za 1 uro.  

D0039 Uporaba spremljajočih površin za dobrodelno prireditev 40,98 € 50,00 € 22% Uporaba zunanjih spremljajočih površin v Športnem centru Kranj za dobrodelne prireditve, za 1 
uro.  

D0040 Uporaba površin za mirujoči promet 8,20 € 10,00 € 22% Uporaba površin za mirujoči promet v času množičnejših prireditev, ki jih upravlja zavod za 
šport, za 1 uro.  

D.12. UPORABA RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IN ATLETSKEM STADIONU     

D0041 Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu - 1200 lx - UEFA C 410,96 € 450,00 € 9,5% Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu v Športnem centru Kranj za športne prireditve 
in drugo dejavnost, za 1 uro. Postavka se prišteje uporabi nogometnega stadiona oz. igrišča. 
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D0042 Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu - 800 lx - UEFA D 273,97 € 300,00 € 9,5% Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu v Športnem centru Kranj za športne prireditve 
in drugo dejavnost, za 1 uro. Postavka se prišteje uporabi nogometnega stadiona oz. igrišča. 

D0043 Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu - 500 lx 171,69 € 188,00 € 9,5% Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu v Športnem centru Kranj za športne prireditve 
in drugo dejavnost, za 1 uro. Postavka se prišteje uporabi nogometnega stadiona oz. igrišča. 

D0044 Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu - 200 lx 68,49 € 75,00 € 9,5% Uporaba razsvetljave na nogometnem stadionu v Športnem centru Kranj za športne prireditve 
in drugo dejavnost, za 1 uro. Postavka se prišteje uporabi nogometnega stadiona oz. igrišča. 

D0045 Uporaba razsvetljave na atletskem stadionu - 500 lx 171,69 € 188,00 € 9,5% Uporaba razsvetljave na atletskem stadionu v Športnem centru Kranj za športne prireditve in 
drugo dejavnost, za 1 uro. Postavka se prišteje uporabi atletskega stadiona oz. steze. 

D0046 Uporaba razsvetljave na atletskem stadionu - 200 lx 68,49 € 75,00 € 9,5% Uporaba razsvetljave na atletskem stadionu v Športnem centru Kranj za športne prireditve in 
drugo dejavnost, za 1 uro. Postavka se prišteje uporabi atletskega stadiona oz. steze. 

     
 

     
 

E. ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE         
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

E.1. UPORABA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST   

E0001 Uporaba večnamenskega športnega igrišča 10,96 € 12,00 € 9,5% Uporaba večnamenskega športnega igrišča za športno dejavnost, za 1 uro. 

E0002 Uporaba 1/2 večnamenskega športnega igrišča 5,48 € 6,00 € 9,5% Uporaba polovice večnamenskega športnega igrišča za športno dejavnost, za 1 uro. 

E0003 Uporaba 1/4 večnamenskega športnega igrišča 2,74 € 3,00 € 9,5% Uporaba četrtine večnamenskega športnega igrišča za športno dejavnost, za 1 uro. 

E0004 Uporaba večnamenskega športnega igrišča z razsvetljavo 16,44 € 18,00 € 9,5% Uporaba večnamenskega športnega igrišča z razsvetljavo za športno dejavnost, za 1 uro. 

E0005 Uporaba 1/2 večnamenskega športnega igrišča z razsvetljavo 8,22 € 9,00 € 9,5% Uporaba polovice večnamenskega športnega igrišča z razsvetljavo za športno dejavnost, za 1 
uro. 

E0006 Uporaba 1/4 večnamenskega športnega igrišča z razsvetljavo 4,11 € 4,50 € 9,5% Uporaba četrtine večnamenskega športnega igrišča z razsvetljavo za športno dejavnost, za 1 
uro. 

E.2. UPORABA TENIŠKEGA IGRIŠČA ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE   

E0007 Uporaba teniškega igrišča - do 16.00 ure 3,65 € 4,00 € 9,5% Uporaba enega teniškega igrišča za športno vadbo, med 8.00 in 16.00 uro, za 1 uro. 

E0008 Uporaba teniškega igrišča - od 16.00 ure dalje 4,57 € 5,00 € 9,5% Uporaba enega teniškega igrišča za športno vadbo, med 16.00 in 22.00 uro, za 1 uro. 

E0009 Uporaba teniškega igrišča za športno prireditev 5,48 € 6,00 € 9,5% Uporaba enega teniškega igrišča za športne prireditve, za 1 uro. 
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E0010 Uporaba razsvetljave na teniškem igrišču 2,74 € 3,00 € 9,5% Uporaba razsvetljave na enem teniškem igrišču za športno dejavnost, za 1 uro. 

E.3. UPORABA VELODROMA IN BMX POLIGONA ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
E0011 Uporaba velodroma 22,83 € 25,00 € 9,5% Uporaba velodroma - kolesarske steze za športno vadbo, za 1 uro. 

E0012 Uporaba velodroma za športno prireditev 34,70 € 38,00 € 9,5% Uporaba velodroma - kolesarske steze športne prireditve, za 1 uro. 

E0025 Uporaba BMX poligona 2,28 € 2,50 € 9,5% Uporaba BMX poligona - pump track za organizirano športno vadbo in prireditev, za 1 uro. 

E.4. UPORABA NOGOMETNEGA IGRIŠČA ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE   

E0013 Uporaba nogometnega igrišča - Stražišče 63,93 € 70,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro. 

E0014 Uporaba 1/2 nogometnega igrišča - Stražišče 31,96 € 35,00 € 9,5% Uporaba polovice nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro. 

E0015 Uporaba nogometnega igrišča za športno prireditev - Stražišče 91,32 € 100,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športne prireditve, za 1 uro. 

E0016 Uporaba 1/2 nogometnega igrišča za športno prireditev - Stražišče 45,66 € 50,00 € 9,5% Uporaba polovice nogometnega igrišča za športne prireditve, za 1 uro. 

E.5. UPORABA POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA ZA ŠPORTNO VADBO     

E0017 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča - Stražišče 13,70 € 15,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro.  

E0018 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo - 
Stražišče 18,26 € 20,00 € 9,5% Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo, za 1 uro.  

E.6. UPORABA BALINIŠČA         

E0019 Uporaba steze za balinanje 0,46 € 0,50 € 9,5% Uporaba ene steze za balinanje za športno vadbo, za 1 uro. 

E0020 Uporaba steze za balinanje za športno prireditev 0,91 € 1,00 € 9,5% Uporaba ene steze za balinanje za športno prireditev, za 1 uro. 

E.7. UPORABA NOGOMETNEGA IGRIŠČA ZA NADSTANDARDNO VADBO IN PRIREDITVE   

E0021 Uporaba nogometnega igrišča za nadstandardno vadbo - Stražišče 136,99 € 150,00 € 9,5% 
Uporaba nogometnega igrišča za športno vadbo pridobitnega namena in/ali mednarodnega 
nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih in spremljajočih 
površin. 

E0022 Uporaba nogometnega igrišča za nadstandardno prireditev - 
Stražišče 410,96 € 450,00 € 9,5% 

Uporaba nogometnega igrišča za športne prireditve pridobitnega namena in/ali mednarodnega 
nivoja, s tribunami za gledalce, za 1 uro. S strani organizatorja in/ali uporabnika so večje 
zahteve glede ureditve športnih in spremljajočih površin. 

E.8. UPORABA POMOŽNEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA ZA NADSTANDARDNO VADBO IN PRIREDITVE 

E0023 Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za nadstandardno 
vadbo - Stražišče 27,40 € 30,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča za športno vadbo pridobitnega namena in/ali 
mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede ureditve športnih 
in spremljajočih površin. 
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E0024 Uporaba pomožnega nog. igrišča z razsvetljavo za nadstandardno 
vadbo - Stražišče 41,10 € 45,00 € 9,5% 

Uporaba pomožnega nogometnega igrišča z razsvetljavo za športno vadbo pridobitnega 
namena in/ali mednarodnega nivoja, za 1 uro. S strani uporabnika so večje zahteve glede 
ureditve športnih in spremljajočih površin. 

      

      

F. SMUČARSKE SKAKALNICE         
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

F.1. UPORABA SMUČARSKIH SKAKALNIC NA GORENJI SAVI ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
F0001 Uporaba male smučarske skakalnice 4,57 € 5,00 € 9,5% Uporaba male smučarske skakalnice za športno vadbo, na smučarja skakalca za eno vadbeno 

enoto (dopoldan ali popoldan), na snežni ali umetni podlagi. 

F0002 Uporaba male smučarske skakalnice za športno prireditev 228,31 € 250,00 € 9,5% Uporaba male smučarske skakalnice za športne prireditve, za tekmovanje, na snežni ali 
umetni podlagi. 

      

      

G. DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE         
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

G.1. UPORABA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V ŠPORTNEM PARKU KOKRŠKI LOG ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
G0001 Uporaba nogometnega igrišča - Kokrški log 45,66 € 50,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro. 

G0002 Uporaba nogometnega igrišča za športno prireditev - Kokrški log 73,06 € 80,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športne prireditve, za 1 uro. 

G.2. UPORABA NOGOMETNEGA IGRIŠČA TENETIŠE ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
G0003 Uporaba nogometnega igrišča - Tenetiše 45,66 € 50,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro. 

G0004 Uporaba nogometnega igrišča za športno prireditev - Tenetiše 73,06 € 80,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športne prireditve, za 1 uro. 

G.3. UPORABA NOGOMETNEGA IGRIŠČA BITNJE ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
G0005 Uporaba nogometnega igrišča - Bitnje 45,66 € 50,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športno vadbo, za 1 uro. 

G0006 Uporaba nogometnega igrišča za športno prireditev - Bitnje 73,06 € 80,00 € 9,5% Uporaba nogometnega igrišča za športne prireditve, za 1 uro. 

G.4. UPORABA STRELSKEGA DOMA HUJE ZA VADBO IN PRIREDITVE       

G0007 Uporaba streljišča za športno vadbo 4,57 € 5,00 € 9,5% Uporaba prostora - streljišča za športno vadbo, za 1 uro. 
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G0008 Uporaba streljišča za športno prireditev 7,31 € 8,00 € 9,5% Uporaba prostora - streljišča za športne prireditve, za 1 uro. 

G0009 Uporaba večnamenskega prostora 4,10 € 5,00 € 22% Uporaba večnamenskega prostora za različne dejavnosti, za 1 uro. 

G.5. VSTOPNICE IN UPORABA LEDNE DVORANE KRANJ ZA ŠPORTNO VADBO IN PRIREDITVE   

G0010 Vstopnica za LD - obiskovalci od 6 do 15 let 1,83 € 2,00 € 9,5% 
Vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja za (1) otroke do 
vključno 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno 
dijaško izkaznico. Otroci do 10. leta starosti imajo vstop dovoljen samo v spremstvu polnoletne 
osebe. Velja 3 ure dnevno. Otroci do vključno 5. leta imajo vstop brezplačen.  

G0011 Vstopnica za LD - obiskovalci nad 16 let 2,74 € 3,00 € 9,5% Vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 3 ure dnevno. 

G0012 Vstopnica za LD - šolske skupine 2,74 € 3,00 € 9,5% Vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za šole, ob obisku organizirane šolske skupine 
iz osnovnih in srednjih šol (športni dan). Vstopnica velja 3 ure dnevno. 

G0013 Uporaba ledene ploskve LD 100,00 € 109,50 € 9,5% Uporaba ledene ploskve za športno dejavnost organizirane skupine, za 1 uro. 

G0014 Uporaba ledene ploskve LD za zaključene skupine 60,00 € 65,70 € 9,5% Uporaba ledene ploskve za organizirano skupino za rojstnodnevno zabavo, za 1 uro. 

G0015 Uporaba LD za prireditve 2.000,00 € 2.440,00 € 22,0% Uporaba ledne dvorane (ploščadi s tribunami) za druge prireditve, za 1 dan oz. 1 dogodek. 

G0016 Uporaba igralne ploščadi LD 40,00 € 43,80 € 9,5% Uporaba igralne pološčadi za športno dejavnost (in-line hokej), za 1 uro. 

      

      

H. STORITVE VZDRŽEVANIH IN DRUGIH DEL       
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

H.1. VZDRŽEVANJE NOGOMETNIH IGRIŠČ IN DRUGIH POVRŠIN       

H0001 Košnja brez pobiranja trave 122,95 € 150,00 € 22% Košnja nogometnega igrišča brez pobiranja trave. 

H0002 Košnja s pobiranjem trave 147,54 € 180,00 € 22% Košnja nogometnega igrišča s pobiranjem trave. 

H0003 Globinsko odzračevanje 573,77 € 700,00 € 22% Globinsko odzračevanje travnatih površin. 

H0004 Peskanje - brez materiala 12,30 € 15,00 € 22% Peskanje travnatih površin brez materiala (cena peskanja na 1 tono mivke). 

H0005 Gnojenje 98,36 € 120,00 € 22% Gnojenje travnatih površin z dušičnim mineralnim gnojilom 150 kg na nogometno igrišče. 

H0006 Valjanje 122,95 € 150,00 € 22% Valjanje nogometnega igrišča. 

H0007 Risanje črt 163,93 € 200,00 € 22% Risanje črt nogometnega igrišča z barvo. 

H0008 Površinsko zračenje 393,44 € 480,00 € 22% Površinsko zračenje travnate ruše brez pobiranja odmrle trave. 
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H0009 Brananje 81,97 € 100,00 € 22% Brananje travnatih površin. 

H0010 Strojno čiščenje snega s snežno frezo 28,69 € 35,00 € 22% Strojno čiščenje snega s snežno frezo na nogometnih igriščih, 1 strojna ura. 

H0011 Strojno čiščenje snega s snežnim plugom 28,69 € 35,00 € 22% Strojno čiščenje snega s snežnim plugom na nogometnih igriščih, 1 strojna ura. 

H0012 Delo s škropilnico 22,95 € 28,00 € 22% Delo s škropilnico, 1 ura. 

H0013 Delo dodatnega delavca 12,30 € 15,00 € 22% Vsak dodatni delavec na 1 uro dela. 

H0014 Delo s strojno mehanizacijo 22,95 € 28,00 € 22% Strojna ura dela s traktorjem in priključkom. 

     
 

     
 

I. IZPOSOJA OPREME, REKVIZITOV IN UPORABA OGLASNE POVRŠINE 
ŠT. STORITVE NAZIV STORITVE CENA brez DDV CENA z DDV STOPNJA DDV OPIS STORITVE 

I.1. IZPOSOJA PRIREDITVENE OPREME IN UPORABA OGLASNE POVRŠINE     

I0001 Najem montažnega odra 5,74 € 7,00 € 22% Najem enega m2 montažnega odra za 1 dan, brez postavitve in prevoza. 

I0002 Najem varnostne ograje 5,74 € 7,00 € 22% Najem ene enote varnostne ograje za 1 dan, brez postavitve in prevoza. 

I0003 Uporaba zunanje oglasne površine 40,98 € 50,00 € 22% Uporaba oglasne površine na zunanjem delu športnega objekta oz. na spremljajočih zunanjih 
površinah v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Cena je za 1 m2 oglasne površine na mesec. 

I0004 Uporaba notranje oglasne površine 49,18 € 60,00 € 22% Uporaba oglasne površine v notranjem delu športnega objekta v upravljanju Zavoda za šport 
Kranj. Cena je za 1 m2 oglasne površine na mesec. 

I0005 Uporaba vozila - kilometrina 0,16 € 0,20 € 22% 
Uporaba vozila Zavoda za šport Kranj za druge pravne in fizične osebe se zaračuna na 
prevoženi km in število dni najema. Gorivo in čiščenje ni vključeno v ceno uporabe. V uporabo 
je vključeno zavarovanje vozila in avtomobilska asistenca v primeru okvare po pogojih 
zavarovalnice. Potrebna je predhodna rezervacija. 

I0006 Uporaba vozila - dnevni najem 8,20 € 10,00 € 22% 
Uporaba vozila Zavoda za šport Kranj za druge pravne in fizične osebe se zaračuna na 
prevoženi km in število dni najema. Gorivo in čiščenje ni vključeno v ceno uporabe. V uporabo 
je vključeno zavarovanje vozila in avtomobilska asistenca v primeru okvare po pogojih 
zavarovalnice. Potrebna je predhodna rezervacija. 
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