
  
Datum: 8. 9. 2022 

 
 

CENIK UPORABE ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
v času od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 

 
 
Velika telovadnica: termini od ponedeljka do petka 
60 minutni najem 

ZAP. ŠT. UPORABNIK 
CENA v EUR 
za 60 minut 

1. Šolski krožki različnih športnih panog (do 17.00) - dejavnost izbira šola brezplačno 

2. Klubske osnovnošolske ekipe – plačnik Občina Šk. Loka 10,00 €  

3. Kadeti, mladinci, člani, članice 15,00 € 

4. Rekreativne skupine, ki niso financirane iz proračuna Občine Škofa Loka 17,25 € 

 
Termini najema so praviloma zakupljeni za najmanj 8 mesecev. 
 
V zakupljenem obdobju se društvu ali rekreacijski skupini obračuna vsa kvota plačljivih terminov kjer so 
izvzeti le termini za praznike, termini potrebni za popravila in vzdrževanje objekta, termini, na katerih se 
odigra prvenstvena tekma in termini, ko šola odpove vadbo zaradi prireditev in drugih dejavnosti šole. Ta se 
obračuna po ceniku za tekme. Izven zakupljenega obdobja se termini obračunajo po dejanski uporabi. 
 
Velika telovadnica: termini za vadbo - sobota, nedelja 
60 minutni najem 

ZAP. ŠT. UPORABNIK 
CENA v EUR 
za 60 minut 

1. Klubske osnovnošolske ekipe 10,00 € 

2. Kadeti, mladinci, člani, članice 15,00 € 

3. Rekreativne skupine, ki niso financirane s proračuna Občine Škofa Loka 17,25 € 

 
KLUBSKE TEKME: 
60 minutni najem 

ZAP. ŠT. UPORABNIK Čas najema 
CENA v EUR za 

60 minut 

1. Klubske osnovnošolske ekipe 1 ura tekme ali turnirja 10,00 €  

2. Kadeti, mladinci 1 ura tekme ali turnirja 15,00 €  

3. Člani, članice 1 ura tekme ali turnirja 30,00 €  

4. 
Rekreativne skupine, ki niso financirane s 
proračuna Občine Škofa Loka 

1 ura tekme ali turnirja 34,50 € 

 
Čas uporabe prostorov za tekme se upošteva od prihoda ekip in do njihove odhoda. Za tekmo šola nudi 1 
garderobo na ekipo, 30 minut pred tekmo. Minimalni čas, ki ga obračunamo za 1 tekmo je 2 uri. Če sta ekipi 
dalj časa v prostorih šole se obračuna uporabnina še za vsako nadaljnjo začeto uro. 
Uporabniki izven škofjeloške občine imajo 15 % dražjo uporabnino za treninge in tekmovanja, za prireditve 
pa 15 % višje od ranga članske kategorije. 
 



Mala telovadnica: 
60 minutni najem 

ZAP. ŠT. UPORABNIK 
CENA v € za 60 

minut 

1.  Klubske osnovnošolske ekipe 6,00 € 

2.  Kadeti, mladinci, člani, članice 8,00 €  

3.  Rekreativne skupine 9,20 € 

 
Uporabniki izven škofjeloške občine imajo 15 % dražjo uporabnino za treninge in tekmovanja, za prireditve 
pa 15 % višje od ranga članske kategorije. 
 
Učilnice: 60 minutni najem 

PROSTOR VRSTA NAJEMA CENA v EUR 

učilnica šolski krožki Brezplačno 

UČILNICE 
brez uporabe projektorja 

- nekomercialni najem  
- komercialni najem 
- individualni pouk za osnovnošolce 

5,50 
7,50 
2,00 

UČILNICE 
z uporabo projektorja 

- nekomercialni najem  
- komercialni najem 

8,00 
11,00 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA 
brez uporabe projektorja 

- nekomercialni najem  
- komercialni najem 

18,00 
23,00 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA 
z uporabo projektorja 

- nekomercialni najem  
- komercialni najem 

24,00 
30,00 

UČILNICA GOSPODINJSTVA 
- nekomercialni najem  
- komercialni najem 

10,00 
18,00 

 

Predavalnica: 60 minutni najem 

ZAP. ŠT. UPORABNIK CENA v € 

1. 

Cena brez uporabe projektorja 

• nekomercionalni, brez uporabe projektorja 

• komercialni, brez uporabe projektorja 
13,00 
18,00 

2. 

Cena z uporabo projektorja 

• nekomercialni najem 

• komercialni najem 
19,00 
25,00 

 

Večnamenski prostor: 60 minutni najem 

ZAP. ŠT. UPORABNIK CENA v € 

1. Društva, ki izvajajo dejavnost za osnovnošolce 6,00 

2. 
Cena brez uporabe projektorja 

- nekomercialni 
- komercialni 

8,50 
12,00 

3.  
Cena z uporabo projektorja  

- nekomercialni 
- komercialni 

 
14,00 
25,00 

 
Vse cene so brez DDV. 
Cenik je usklajen tudi na aktivu ravnateljev občine Škofja Loka dne, 8. 9. 2022, veljajo od 8. 9. 2022. 
Cene najema telovadnic so usklajene z Navodili župana Občine Škofja Loka z dne 6. 8. 2009. 
Pridržujemo si pravice do spremembe cen višine uporabnine, glede na navodila ustanovitelja. 
 

Mateja Istenič 

                                     RAVNATELJICA 


		2022-09-13T08:57:12+0200
	Mateja Istenič




