
 

 
 

 

 

Številka/Szám:   450-8/2017-1 

Datum/Dátum:  20. 6. 2017 

 

CENIK OSTALIH STORITEV/ 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRJEGYZÉKE 

 

Zap. 
št. 

Vrsta storitve 
A szolgáltatás fajtája 

CENA 
ÁRA 

1.  Cena fotokopije A4-enostranska (ČB) 

A4-es egyoldalas fénymásolat (FF) 
0,08 € 

2.  Cena fotokopije A4-dvostranska (ČB) 
A4-es kétoldalas fénymásolat (FF) 

0,10 € 

3.  Cena fotokopije A3-enostranska (ČB) 

A3-as egyoldalas fénymásolat (FF) 
0,14 € 

4.  Cena fotokopije A3-dvostranska (ČB) 

A3-as kétoldalas fénymásolat (FF) 
0,20 € 

5.  Cena ure najema velike telovadnice  
A tornaterem óránkénti használati díja 

19,17 € 

6.  Cena ure najema male telovadnice 

A kicsi tornaterem óránkénti használati díja 
12,50 € 

7.  Uporabnina velike telovadnice za športna društva in klube v občini, ki v svojo 

vadbo vključujejo učence DOŠ I Lendava (od ponedeljka do petka) 

A nagy tornaterem bérleti díja azon sportegyesületek és klubok részére, amelyek 
edzéseikbe bevonják az 1. Számú Lendvai KÁI tanulóit (hétfőtől péntekig) 

1,50 € 

8.  Uporabnina male telovadnice za  športna društva in klube v občini, ki v svojo 
vadbo vključujejo učence DOŠ I Lendava 

A kis tornaterem bérleti díja azon sportegyesületek és klubok részére, amelyek 

edzéseikbe bevonják az 1. Számú Lendvai KÁI tanulóit (hétfőtől péntekig) 

1,00 € 

9.  Cena slačilnice ob uporabi Športnega parka Lendava 

A gardrób ára a műfüves focipálya használata mellet  
 

 - ND Nafta Lendava/MNZ Lendava – do U14 
  FC Lendva /KLS Lendva – U14-ig  

BREZPLAČNO 
DÍJMENTES 

 - ND Nafta Lendava/ MNZ Lendava  – mladinske kategorije od U14 do U18 

  FC Lendva KLS Lendva –  Ifjúsági kategória U14-től U18-ig 
23,05 € 

 - Ostali klubi in društva  

  Egyéb klubok és egyesületek 
27,65 € 

10.  Uporabnina učilnice (1 šolska ura) – do 10 ur strnjeno 
A tanterem használati díja (1 tanóra) – 1-10 órára  

12,00 € 

11.  Uporabnina učilnice (1 šolska ura) – od 11 do 50 ur strnjeno 

A tanterem folyamatos használati díja (1 tanóra) – 11-50 órára 
9,00 € 

12.  Uporabnina učilnice (1 šolska ura) – nad 50 ur strnjeno 

A tanterem folyamatos használati díja (1 tanóra) – 50 órán felül 
6,00 € 

13.  Uporabnina za računalniško učilnico (1 šolska ura) 
A számítástechnikai tanterem használati díja (1 tanóra) 

22,00 € 

14.  Najemnina za jedilnico 

Az ebédlő használati díja  
20,00 € 

15.  Etui 0,25 € 

16.  Smuči, palice, smučarski čevlji – cena na dan  

Sílécek, síbotok, sícipők – napi használati díja   
9,00 € 

17.  Smuči, palice – cena na dan  
Sílécek, síbotok – napi használati díja 

6,00 € 

18.  Smučarski čevlji – cena na dan  

Sícipők– napi használati díja 

3,00 € 

 

 

  
 



Cenik je bil potrjen na seji Sveta zavoda DOŠ I Lendava 20. 6. 2017 in velja od 1. 9. 2017. 

Az árjegyzéket 2017. június 20-án hagyta jóvá az Intézet Tanácsa és 2017. szeptember 1-től 

érvényes. 

 
 
 
 

Tatjana Sabo 

                ravnateljica/igazgató 


