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Priloga D: Cenik najema učilnic in drugih materialnih sredstev 

 

NAJEMI PROSTOROV 
 

STORITEV 
Cena v EUR 

z DDV  
enota OPOMBE 

Učilnica  22,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Računalniška 
učilnica 1 

33,00 60 min Št. računalnikov: 16+1  

Računalniška 
učilnica  2 

38,00 60 min Št. računalnikov: 26+1  

Računalniška 
učilnica  3 

20,00 60 min Št. računalnikov: 8 +1  

Velika telovadnica  28,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Mala telovadnica  22,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Jedilnica 20,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Učne kuhinje in 
strežbe 
slaščičarske 
delavnice 

40,00 60 min Enkraten ali občasen najem 

Uporaba 
telovadnice  80,00 /dan 

V sklopu večdnevnih delavnic, 
enkratnega najema in bivanja v DD 

Najem fitnes 
prostora 305,00 /mesec  

Najem plezalne 
stene 11,00 /60 min  

 
Večina prostorov je ustrezno opremljenih (dostop do interneta, računalnik (i), 
projektor, športna oprema…). 
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Cenik najema predavalnic v MIC-u in storitev v lesarskih delavnicah 

 

Storitev Cena v EUR z DDV Opomba 

Najem avle P-01  22,00 €/uro* /** 

Najem predavalnice P-05 42,70 €/uro* /** 

Najem predavalnice P-06 25,00 €/uro* /** 

Najem predavalnice P-07 25,00 €/uro* /** 

Najem pisarne P-08 12,20 €/uro* /** 

UIL – N3-20 lesen del 22,00 €/uro* /** 

Najem predavalnice  

P-05 in P-06  

54,90 €/uro* /** 

Najem avtoservisne delavnice 

P-16 

25,00 €/ uro /** 

- cena najema do 5 ur* 

- cena najema nad 5 ur = 10 % popusta 

- cena najema do 4 ure (P-05 + P-06 + P-07 +hodnik + čajna kuhinja)  = 200€ 

- cena najema do 8 ur (P-05 + P-06 + P-07 +hodnik + čajna kuhinja)  = 360€ 

-  cena najema se za vikende dodatno zaračuna v višini 10,00 € za soboto in 
11,00€ za nedeljo z DDV. **     

 

Storitev v lesarskih delavnicah: 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto 
(POLNA URA)* 

Opomba 

Krožni žagalni stroji 25,00 / 

Stroji za skobljanje 25,00 / 

Rezkalni stroji 25,00 / 

Brusilni stroji 25,00 / 

Kontaktni brusilni stroj 45,00 / 

Uporaba brizgalne kabine 35,00 / 

Režijska ura 20,00 / 

 

Cenik storitev kovinarskih delavnic: 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto Enota 

Razrez s tračno žago in 
škarjami (pločevina do 6mm) 25 ura 
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Struženje  (Univezalni stroj) 30 ura 

Struženje  (CNC stroj) 35 ura 

Razkanje (univerzalni stroj) 35 ura 

Rezkanje (CNC stroj) 40 ura 

Brušenje (okroglinsko in 
ploščinsko) 25 ura 

Varjenje MAG, MMA in 
plamensko 25 ura 

Varjenje TIG in plamensko 30 ura 

Režijska ura 25 ura 

Toplotna obdelava jekel do 
10kg 25 ura 

 

Cenik storitev avtoservisnih delavnic 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto Enota 

Manj zahtevna dela 20 ura 

Bolj zahtevna dela 25 ura 

Delo z diagnostično napravo 30 ura 

Polnjenje klimatske naprave 45 ura 

Nastavitev geometrije koles 20 ura 

Menjava pnevmatik in 
centriranje 7 kos 

 

Cenik storitev v okviru drugih tržnih dejavnosti 

Storitev  Cena EUR z DDV/enoto Enota 

Meritve elektro instalacij - 
prvi pregled 80 

Enostanovanjski objekt  
1 razdelilnik 

Meritve elektro instalacij - 
prvi pregled 

100 
 

Enostanovanjski objekt -  
2 razdelilnika 

Meritve elektro instalacij-
periodični pregled 

50 
 

Enostanovanjski objekt   
1 razdelilnik 

Meritve elektro instalacij-
periodični pregled 

80 
 

Enostanovanjski objekt -  
2 razdelilnika 

Meritve elektro instalacij- 
prvi pregled 120 

Enostanovanjski objekt 3 
razdelilniki 

Meritve elektro instalacij- 
prvi pregled 

150 
 

Enostanovanjski objekt - 
4 in več razdelilnikov 

Meritve elektro instalacij-
periodični pregled 
 

100 
 
 

Enostanovanjski objekt - 
3 in več razdelilnikov 
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Industrijski objekt  
 

200 
 

Do 1000m2 

 

Industrijski objekt  
 

250 
 

Nad 1000m2 

 

Avto polnilnica 
 

80 
 

1 enota 
 

Gradbena razdelilna omara 
 

50 
 

1 enota 
 

*Vse cene veljajo za polno delovno uro. 

Pri oblikovanju končne cene si pridružujemo pravico do spremembe cen glede na 
zahtevnost izdelka ali storitve. 

 
Vsako leto -  v jeseni se na spletni strani ŠC NG objavi razpis za najem prostorov. Cene 
najema ne smejo biti nižje od zgoraj navedenih razen v primeru ko ponudnik prosi za večjo 
količino najema. O ugodnostih odloča direktor ob sklenitvi pogodbe (do -30% v primeru, 
da je najem celoleten). 
 
Stroški najema prostorov ne vključujejo vseh stroškov uporabe prostorov. 


