Čistopis Sklepa o cenah uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjske obsega:
Sklep o cenah uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 42/2019),
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah
na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2019).
SKLEP
o cenah uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem

(Čistopis)
1.

člen

Na podlagi določil Pravilnika o uporabi Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem se s tem
sklepom določijo cene občasne uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika Cerklje v naslednji višini:
1. 1. UPORABA
Namen uporabe
I. Pridobitna uporaba
1.
Uporaba dvorane pravnih oseb in fizičnih oseb, ki imajo sedež v in
izven občine in bodo uporabljali Kulturni hram pridobitno in se s
kulturno dejavnostjo ne ukvarjajo prostovoljno in nepridobitno (do
vključno 5 ur uporabe)
2.
Uporaba dvorane pravnih oseb in fizičnih oseb, ki imajo sedež v in
izven občine in bodo uporabljali Kulturni hram pridobitno in se s
kulturno dejavnostjo ne ukvarjajo prostovoljno in nepridobitno
(celodnevna uporaba - za 6 ur uporabe ali več)
3.
Uporaba dvorane za namen vaj, generalk oziroma priprave dvorane
– uporabniki, ki imajo sedež v in izven občine in bodo uporabljali
Kulturni hram pridobitno (do največ 4 ure)
II. Nepridobitna uporaba
1.
Uporaba dvorane javnih zavodov in organizacij, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem
(do 3 ure uporabe)
2.
Uporaba dvorane izvajalcev, izbranih za izvajanje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v
tekočem letu na javnem razpisu Občine Cerklje na Gorenjskem (do
3 ure uporabe)
3.
Uporaba dvorane društev, organizacij in strank, ki majo sedež v in
izven Občine Cerklje na Gorenjskem in izvajajo nepridobitno
dejavnost in izvajajo dejavnost za katero so ustanovljene (do 3 ure
uporabe)
4.
Uporaba dvorane uporabnikom za izvedbo humanitarne ali
dobrodelne prireditve, člani so občani Občine Cerklje na
Gorenjskem (do 3 ure uporabe)
5.
Uporaba dvorane za zaključene družbe oziroma skupine (nejavni
dogodek; do 3 ure uporabe)
6.
Uporaba dvorane za namen vaj, generalk oziroma priprave dvorane
– uporabniki ki imajo sedež v in izven občine in bodo uporabljali za
pripravo na prireditev nepridobitnega namena
III.
Čiščenje dvorane po prireditvi

Cena uporabe v
EUR
200,00 EUR / uro

1.200,00 EUR

50,00 EUR / uro

Cena uporabe v
EUR / uro uporabe

Vsaka nadaljnja ura
v EUR

38,00 EUR / uro

28,00 EUR / uro

50,00 EUR / uro

30,00 EUR / uro

57,00 EUR / uro

38,00 EUR / uro

48,00 EUR / uro

28,00 EUR / uro

76,00 EUR / uro

48,00 EUR / uro

16,00 EUR / uro

_

60,00 EUR / prireditev
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Cena za uporabo velja na uro (60 minut), če v ceniku ni drugače določeno. Cene ne vsebujejo DDV, po predpisani
davčni stopnji, glede na vrsto dejavnosti.
V ceni uporabe je vključena uporaba ene (1) garderobe, skrbnik in dodatni stoli.
Čiščenje Kulturnega hrama se obračuna po vsaki izvedeni prireditvi, razen za prireditev, ki jo organizira Osnovna
šola Davorina Jenka Cerklje ter razen v primeru, da uporabnik izvede prireditev v istem dnevu zaporedoma, v
razmiku dveh (2) ur.
1. 2. DODATNE STORITVE in OPREMA
Stroški storitev in opreme, ki niso vključeni v višino uporabnine in v obratovalne stroške in se obračunajo glede na
potrebe uporabnikov:
Storitev / oprema

Enota

Nepridobitna dejavnost*
Pridobitna dejavnost
Cena v EUR
Garderobe (vsaka dodatna garderoba)
ura
_
15,00 na / uro
Video projektor
ura
5,00 / uro
10,00 na / uro
Zborovske stopnice
kos
3,00 / kos
7,00 na / uro
Tonski mojster
ura
13,00 na / uro
13,00 na / uro
Dežurni skrbnik (po 23.00 uri)
ura
13,00 na / uro
13,00 na / uro
Dežurni gasilec
ura
13,00 na / uro
13,00 na / uro
*Uporabnikom za izvedbo humanitarne ali dobrodelne prireditve se dodatne storitve, razen čiščenja ne
zaračunajo.
3.

člen

(1)

Obratovalni stroški se obračunajo vsakemu uporabniku.

(2)

Stroški skrbnika se v primeru uporabe dvorane za delo po 23.00 uri obračunajo v višini 13,00 EUR na uro.

(3)

V primeru uporabe Kulturnega hrama izven obsega, kot navedeno v tabeli cene uporabe dvorane, se stroški
obračunajo po veljavnem ceniku za vsako nadaljnjo uro uporabe.

(4)

V primeru nespoštovanja hišnega reda in priporočil skrbnika dvorane si lastnik pridržuje pravico do
spremembe cene uporabe dvorane in zaračunavanja dodatnih storitev (dodatna ura skrbnika, najem
rediteljev ali drugo). Vsa morebitna nastala škoda na opremi in objektu se oceni in zaračuna uporabniku
Kulturnega hrama.
4.

člen

(1)

Za pridobitev Kulturnega hrama v občasno uporabo je potrebna predhodna rezervacija termina z oddajo
vloge najmanj 30 dni pred predvidenim dogodkom.

(2)

V primeru, da uporabnik potrebuje Kulturni hram v dodatnem obsegu, ki ni naveden v pogodbi o uporabi, o
tem predhodno obvesti lastnika, obračun uporabe Kulturnega hrama s pripadajočo opremo pa se opredeli z
dodatkom k pogodbi.

Občine Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc Čebulj, l.r.
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