
Strokovno izobraževalni center Brežice 
Bizeljska cesta 45  
8250 Brežice  

  
Na podlagi 34. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovno izobraževalni 
center Brežice« z dne 9. 3. 2021 je Svet zavoda SIC Brežice na 13. seji dne 25. 10. 2022 sprejel naslednji  

  
CENIK STORITEV  

  
Za zunanje uporabnike veljajo na Strokovno izobraževalnem centru Brežice od 1. 11. 2022 naprej za uporabo 
šolskih prostorov v vzgojno-izobraževalne, kulturne in športne namene praviloma naslednje cene:  
  

ŠOLSKI PROSTORI  1 šol. ura (45 min.) v €  

splošna učilnica  11,00 €  

specializirana učilnica   17,00 €  

predavalnica (90 sedežev)  17,00 €  

predavalnica (120 sedežev)  18,00 €  

šolska avla  18,00 €  

  

TELOVADNICA  1 ura (60 min.) v €  

telovadnica (2 vadbeni enoti, tribuna) – za prireditve, tekmovanja, turnirje do 
100 udeležencev (napovedati 30 dni pred dogodkom)   

44,00 €  

telovadnica (2 vadbeni enoti, tribuna) – za prireditve, tekmovanja, turnirje do 
400 udeležencev (napovedati 30 dni pred dogodkom)  

66,00 €  

telovadnica (2 vadbeni enoti, tribuna) – za prireditve, tekmovanja, turnirje 
nad 400 udeležencev (napovedati 30 dni pred dogodkom)  

88,00 €  

telovadnica (2 vadbeni enoti) – posamična ura  33,00 €  

telovadnica (2 vadbeni enoti) – od 1 do 4 mesece/šol. l.  28,00 €  

telovadnica (2 vadbeni enoti) – od 5 do 7 mesecev/šol. l.  22,00 €  

telovadnica (2 vadbeni enoti) – od 8 do 10 mesecev/šol. l.  20,00 €  

telovadnica (1 vadbena enota – souporaba)   13,00 €  

fitnes – posamezna ura – 60 min.  7,00 €  

fitnes – mesečna karta (za najemnike v času rezerviranega termina)  44,00 €  

ploščad pred vhodom   17,00 €  

ploščad pred vhodom za pogostitve (do 8 ur)  55,00 €  

ploščad pred vhodom za pogostitve (nad 8 ur)  88,00 €  

  
Izjemoma so lahko navedene cene tudi nižje, če je v šolskih prostorih izvajana dejavnost v posebnem interesu 
šole, če to dopuščajo tržne možnosti. V primeru uporabe prostorov za daljši čas (več kot 1 dan) se z uporabnikom 
praviloma sklene posebna pogodba o uporabi šolskih prostorov.    
 
 
Brežice, 25. 10. 2022                                             

 Ravnateljica: dr. Mojca Tomažin   


