
CENIK ZA UPORABO PROSTOROV ZAVODA  
 

 

Obratovalni stroški       Nova cena od 1. 9. 2022 dalje 

celotna telovadnica Naklo      2,38 evra 

široki del telovadnice Naklo      1,59 evra 

ozki del telovadnice Naklo      0,79 evra 

telovadnica Duplje       0,66 evra 

mala telovadnica Mlinček (sanjarnica)    0,43 evra 

večja telovadnica Mlinček (z ogledali)    0,58 evra 

 

večnamenska dvorana Naklo     0,62 evra  

večnamenski prostor (jedilnica) Naklo    0,97 evra 

večnamenski prostor (jedilnica) Duplje    0,52 evra 

mala večnamenska dvorana Mlinček    0,47 evra 

velika večnamenska dvorana Mlinček    0,61 evra 

 

učilnica Naklo brez IKT opreme     0,44 evra 

učilnica Naklo z IKT in drugo opremo    0,70 evra 

učilnica Podbrezje (1. razred)     0,33 evra 

učilnica Duplje       0,33 evra 

igralnica Mlinček      0,44 evra 

Stroški veljajo za 60 minut in ne vključujejo DDV.  

 

Oddaja telovadnice in večnamenske dvorane (mesečni plačniki) 

Društva, klubi in druge organizacije v Občini Naklo 

celotna telovadnica Naklo     20,59 evra 

široki del telovadnice Naklo     13,19 evra 

ozki del telovadnice Naklo     10,29 evra 

telovadnica Duplje       4,73 evra 

mala telovadnica Mlinček     8,32 evra 

večja telovadnica Mlinček     10,29 evra 

 

Društva, klubi in druge organizacije izven Občine Naklo z uradno registracijo 

cela telovadnica      26,39 evra 

široki del       16,89 evra 

ozki del        13,19 evra 

telovadnica Duplje       5,91 evra 

mala telovadnica Mlinček     9,33 evra 

večja telovadnica Mlinček     13,19 evra 

 

Fizične osebe in ostali uporabniki 

cela telovadnica      33,79 evra 

široki del       20,59 evra 

ozki del        17,16 evra 

telovadnica Duplje       7,29 evra 

mala telovadnica Mlinček     10,72 evra 

večja telovadnica Mlinček     17,16 evra 

 

Cene veljajo za 60-minutni najem in ne vključujejo DDV. 

 



 

CENIK ZA UPORABO VEČNAMENSKIH DVORAN 

        Nova cena od 1. 9. 2022 dalje 

večnamenska dvorana Naklo     10,57 evra  

večnamenski prostor (jedilnica) Naklo    17,42 evra 

večnamenski prostor (jedilnica) Duplje    10,57 evra 

mala večnamenska dvorana Mlinček    10,57 evra 

velika večnamenska dvorana Mlinček    12,89 evra 

Cene veljajo za 60-minutni najem in ne vključujejo DDV. 

 

CENIK ZA UPORABO UČILNIC 

učilnica brez IKT opreme     8,97 evra 

učilnica z IKT in drugo opremo     14,35 evra 

učilnica Podbrezje (1. razred)     8,97 evra 

učilnica Duplje       8,97 evra 

igralnica Mlinček      8,97 evra 

učilnica na prostem Naklo     4,68 evra 

Cene veljajo za 60-minutni najem in ne vključujejo DDV. 

 

 

Cenik velja od 1. 9. 2022. 

         

 

 


