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Čistopis Sklepa o cenah uporabe Večnamenske športne dvorane Cerklje, Nogometnega centra Velesovo 
ter prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli Zalog obsega: 

- Sklep o cenah uporabe Večnamenske športne dvorane Cerklje, Nogometnega centra Velesovo ter 

prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli Zalog (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
42/2019), 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah uporabe Večnamenske športne dvorane Cerklje, 
Nogometnega centra Velesovo ter prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli Zalog (Uradno 

glasilo slovenskih občin št. 51/2019). 
 

 

 

S K L E P 

o cenah uporabe Večnamenske športne dvorane Cerklje, Nogometnega centra Velesovo ter 

prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli Zalog 

 

(Čistopis) 

 

 

1. člen 

 

Na podlagi določil Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Cerklje, Nogometnega centra Velesovo 

ter prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli Zalog se s tem sklepom določijo cene občasne uporabe 

športnih površin v naslednji višini: 

 

I. UPORABNINA ZA ŠPORTNE OBJEKTE 

 
 

VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA CERKLJE 
 

VELIKA ŠPORTNA DVORANA 

    
Namen uporabe - športna dejavnost termin 

 
površina Cena v EUR / uro 

          

Izvajalci LPŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem (športna 
vzgoja otrok)  

16.30-18.00 
  cela dvorana 21,00 

  1/3 7,00 
      

  

Izvajalci LPŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem (vadba, 
priprave, treningi)  

18.00-22.30 
  cela dvorana 27,00 

  1/3 9,00 
      

  

Izvajalci LPŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem    do 19 let cela dvorana 40,00 

(tekmovanja, turnirji, športne prireditve)   nad 19 let cela dvorana 48,00 
      

  

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 
Cerklje na Gorenjskem  18.00-21.00 

  cela dvorana 57,00 

(športna dejavnost - rekreacija, neprofitna uporaba)   1/3 19,00 
      

  

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - rekreacija, 
neprofitna uporaba)  

21.00-22.30 
  cela dvorana 51,00 

  1/3 17,00 
      

  

Uporabniki (pravne in fizične osebe) izven Občine Cerklje 
na Gorenjskem (športna dejavnost - rekreacija, neprofitna 
uporaba) 

18.00-22.30 
  cela dvorana 69,00 

  1/3 23,00 
    

 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 

Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - svojo 
dejavnost izvajajo pridobitno) 

18.00-22.30 
  cela dvorana 75,00 

  1/3 25,00 
    

 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) izven Občine Cerklje 
na Gorenjskem (športna dejavnost - svojo dejavnost 
izvajajo pridobitno) 

18.00-22.30 
  cela dvorana 84,00 

  1/3 28,00 
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MALA ŠPORTNA DVORANA (1 in 2) 

    
Namen uporabe - športna dejavnost termin 

 
Cena v EUR / uro   

          

Izvajalci LPŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem (športna 
vzgoja otrok) 

16.30-22.30   6,00   

  
 

  
 

  

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - rekreacija, 
neprofitna uporaba) 

16.30-22.30   11,00   

     

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem izven Občine 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - rekreacija, 
neprofitna uporaba) 

16.30-22.30   16,00  

  
 

  
 

  

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - svojo dejavnost 
izvajajo pridobitno) 

16.30-22.30  20,00  

     

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem izven Občine 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - svojo dejavnost 
izvajajo pridobitno) 

16.30-22.30  25,00  

  
 

  
 

  

uporaba - za športno-rekreativno zabavo za otroke (fizične 
osebe, neprofitna uporaba) 

16.30-22.30   15,00 
  

     UČILNICA - VEČNAMENSKI PROSTOR 

    
Namen uporabe termin 

 
Cena v EUR / uro 

 
        

 

uporaba - seminar, predstavitve, krožek ali drug soroden 
namen - uporabniki s sedežem v Občini Cerklje na 

Gorenjskem 

16.30-22.30   5,00 

 uporaba - seminar, predstavitve, krožek ali drug soroden 
namen – uporabniki s sedežem izven Občine Cerklje na 
Gorenjskem 

16.30-22.30   8,00 

 

     ZUNANJE IGRIŠČE OB ŠOLI 

    
Namen uporabe – športna dejavnost 

  
Cena v EUR / dan 

 
     

uporabniki (vadba, tekme, manjša športna ali druga 
prireditev) - izvajalci LPŠ Občine Cerklje na Gorenjskem 

  50,00 
 

     

uporabniki (vadba, tekme, manjša športna ali druga 
prireditev) - uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem 

v Občini Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - 
neprofitna uporaba) 

  
80,00 

 
  

     

uporabniki izven Občine Cerklje na Gorenjskem - vadba, 
tekme, manjša športna ali druga prireditev ter pravne in 
fizične osebe s sedežem izven Občini Cerklje na Gorenjskem 
(športna dejavnost - neprofitna uporaba) 

  200,00 

 

     

VELIKA ŠPORTNA DVORANA - PRIREDITVE 

    Namen uporabe - uporaba dvorane za prireditve in druge 
storitve 

obseg   Cena v EUR 
 

     

Uporaba dvorane uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče v 
Občini Cerklje na Gorenjskem (neprofitna uporaba) 

cela dvorana   83,00 / uro 
 

     

Uporaba dvorane uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče 
izven Občine Cerklje na Gorenjskem (neprofitna uporaba) 

cela dvorana   120,00 / uro 
 

     

Uporaba dvorane uporabnikom za izvedbo humanitarne ali 
dobrodelne prireditve s pomočjo priprave organizatorja s 
člani iz Občine Cerklje na Gorenjskem 

cela dvorana 
  

33,00 / uro 
 

 



Stran | 3  

Uporaba dvorane uporabnikom za izvedbo humanitarne ali 
dobrodelne prireditve s pomočjo priprave organizatorja s 

člani iz Občine Cerklje na Gorenjskem 

cela dvorana 

  

230,00 / dan 

  
     

Uporaba dvorane uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče v 
Občini Cerklje na Gorenjskem za prireditve in druge storitve 
- profitna uporaba s pomočjo priprave uporabnika 

cela dvorana 

  
459,00 / dan 

 
 Uporaba dvorane uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče 

izven Občine Cerklje na Gorenjskem za prireditve in druge 
storitve - profitna uporaba s pomočjo priprave uporabnika 

cela dvorana 

  
1.148,00 / dan 

 
 

     

Uporaba dvorane uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče v 
Občini Cerklje na Gorenjskem za prireditve in druge storitve 
- profitna uporaba  

cela dvorana 
  

918,00 / dan 
 

 
     

Uporaba dvorane uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče 
izven Občine Cerklje na Gorenjskem za prireditve in druge 

storitve – profitna uporaba 

cela dvorana 

  

2.066,00 / dan 

 
 

     
 

NOGOMETNI CENTER VELESOVO 
 

 

ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE - IGRIŠČA 

Namen uporabe - športna dejavnost 

Izvajalci LPŠ v Občini 
Cerklje na 

Gorenjskem 
 
 

Uporabniki (pravne 
in fizične osebe) s 
sedežem v Občini 

Cerklje na 
Gorenjskem (športna 

dejavnost ) 

Uporabniki 
(pravne in fizične 

osebe) s 
sedežem v Občini 

Cerklje na 
Gorenjskem 

(profitna športna 
dejavnost) 

Uporabniki (pravne 
in fizične osebe)izven 

Občine Cerklje na 
Gorenjskem (športna 

dejavnost ) 

Zunanje veliko igrišče z naravno travo 
(tekme, turnirji, druge športne dejavnosti) 
- na dan 

40,00 / dan 
   

Zunanje veliko igrišče z naravno travo 
(vadba/treningi) na dan – do 15 let 

20,00 / dan 
      

Zunanje veliko igrišče z naravno travo 
(vadba/treningi) na dan – nad 15 let 

30,00 / dan 
   

Zunanje srednje igrišče z naravno travo - 
na dan 

10,00 / dan 
100,00 / dan 

 
300,00 / dan 

 

200,00 / dan 
neprofitna uporaba 
400,00 / dan profitna 
uporaba 

Zunanje asfaltno igrišče - na dan 
 

15,00 / dan 
 

30,00 / dan 
 

100,00 / dan 
 

50,00 / dan 
neprofitno uporaba 
200,00 / dan profitno 
uporaba 

 
     

PRIREDITVE     

Namen uporabe 

Uporabniki (pravne 
in fizične osebe) s 
sedežem v Občini 

Cerklje na 
Gorenjskem (športna 

dejavnost ) 

Uporabniki (pravne 
in fizične osebe) s 

sedežem izven 
Občine Cerklje na 

Gorenjskem (športna 
dejavnost ) 

  Zunanje asfaltno igrišče na dan - 
neprofitna uporaba 

500,00 / dan 1.500,00 / dan 

       

Zunanje asfaltno igrišče na dan - profitna 
uporaba 

800,00 / dan 2.000,00 / dan 

       

Zunanje asfaltno igrišče na dan – 
humanitarna dejavnost  

200,00 / dan 200,00 / dan 

  



Stran | 4  

 

POKRITA ŠPORTNA POVRŠINA – ŠOTOR         

Namen uporabe - športna dejavnost termin 
 

površina Cena v EUR / uro 
          

Izvajalci LPŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem (športna 
vzgoja otrok) 

16.00-17.30 
  cel šotor 12,00 

  1/3 4,00 
      

  

Izvajalci LPŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem (vadba, 
priprave, treningi)  

17.30-22.00 
  cela 15,00 

  1/3 5,00 
      

  

Izvajalci LPŠ v Občini Cerklje na Gorenjskem    do 19 let  cel šotor 25,00 

(tekmovanja, turnirji, športne prireditve)   nad 19 let cel šotor 38,00 
      

  

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - rekreacija, 
neprofitna uporaba)  

17.30-20.30 
  cel šotor 45,00 

  1/3 15,00 
      

  

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - rekreacija, 
neprofitna uporaba)  

20.30-22.00 
  cel šotor 39,00 

  1/3 13,00 
      

 
 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) izven Občine Cerklje 
na Gorenjskem (športna dejavnost - rekreacija, 
neprofitna uporaba) 

17.30-22.00 
  cel šotor 48,00 

  1/3 16,00 
    

 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) (športna dejavnost - 
rekreacija, neprofitna uporaba) 

sobota, 
nedelja - 
zimska 
sezona  

  
cel šotor 45,00 

1/3 15,00 

    
 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost - svojo 
dejavnost izvajajo pridobitno)  

17.30-22.00 
  cel šotor 150,00 

  1/3 50,00 
    

 

Uporabniki (pravne in fizične osebe) izven Občine Cerklje 
na Gorenjskem (športna dejavnost - svojo dejavnost 
izvajajo pridobitno) 

17.30-22.00 
  cela šotor 240,00 

  1/3 80,00 

     

PRIREDITVE - ŠOTOR     

Namen uporabe - uporaba šotora za prireditve in druge 
storitve 

obseg   Cena v EUR 

 Uporaba šotora uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče v 
Občini Cerklje na Gorenjskem (neprofitna uporaba) 

cel šotor   70,00 / uro 

      

Uporaba šotora uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče 
izven Občine Cerklje na Gorenjskem (neprofitna uporaba) 

cel šotor   100,00 / uro 

      

Uporaba šotora uporabnikov za izvedbo humanitarne ali 
dobrodelne prireditve s pomočjo priprave organizatorja s 
člani iz Občine Cerklje na Gorenjskem 

cel šotor 
  

33,00 / uro 
 

Uporaba šotora uporabnikov za izvedbo humanitarne ali 
dobrodelne prireditve s pomočjo priprave organizatorja s 
člani iz Občine Cerklje na Gorenjskem 

cel šotor 
  

230,00 / dan 
 

     

Uporaba šotora uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče v 
Občini Cerklje na Gorenjskem za športne prireditve - 
profitna uporaba  

cel šotor 
  

450,00 / dan 
 

     

Uporaba šotora uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče 
izven Občine Cerklje na Gorenjskem za športne prireditve 
- profitna uporaba  

cel šotor 
  

700,00 / dan 
 

     

Uporaba šotora uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče v 
Občini Cerklje na Gorenjskem za prireditve in druge 
storitve - profitna uporaba  

 
cel šotor 

 

900,00 / dan 

 
     

Uporaba šotora uporabnikov, ki imajo sedež/bivališče 
izven Občine Cerklje na Gorenjskem za prireditve in 
druge storitve – profitna uporaba 

cel šotor 
  

1.500,00 / dan 
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1) Cene v EUR, navedene v prvem členu tega sklepa, ne vsebujejo DDV, po predpisani davčni stopnji, glede 

na vrsto dejavnosti. 

2) Cene za uporabo veljajo na uro (60 minut), če v ceniku ni drugače določeno. 

3) V ceno uporabe je vključena tudi uporaba sanitarij in garderob. 

4) Uporaba reflektorjev na zunanjem velikem nogometnem igrišču v Nogometnem centru Velesovo se 

obračunava mesečno, od dejanske porabe po števcu na dan, ki jo odčita odgovorna oseba za upravljanje 

centra (pooblaščeni skrbnik lastnika). 

5) Izvajalci letnega programa športa (v nadaljevanju besedila: izvajalci LPŠ) so klubi in društva s sedežem v 

Občini Cerklje na Gorenjskem in so sofinancirani po veljavnem Pravilniku o sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

6) Uporabniki (pravne in fizične osebe) s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem (športna dejavnost ) so 

uporabniki, registrirana za izvajanje športnih dejavnosti in aktivno delujejo in imajo sedež v Občini Cerklje 

na Gorenjskem in uporabniki, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo rekreativno in imajo sedež oz. stalno 

prebivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

7) Nepridobitna uporaba: uporabnik ob programu, ki se odvija, obiskovalcem oz. udeležencem ne obračuna 

svojo storitev ali programa. 

8) Pridobitna uporaba: uporabnik ob programu, ki se odvija, obiskovalcem oz. udeležencem obračuna svojo 

storitev oziroma program.  

9) V ceno niso vključeni stroški priprave, čiščenje, požarnega varstva, varovanje prireditve in morebitnih 

drugih stroškov, ki jih ima organizator prireditve. Odgovornost prireditve je v pristojnosti organizatorja 

prireditve.  

 

II. UPORABNINA ZA PROSTORE V OSNOVNI ŠOLI CERKLJE 

 

ŠOLSKI PROSTORI 
Cena / uro  

nepridobitna uporaba v EUR 
Cena / uro  

pridobitna uporaba v EUR 

Telovadnica Zalog 10,00 15,00  

Šolska avla 10,00  15,00  

Šolska jedilnica 15,00  20,00  

Učilnica za individualni pouk 1,50  1,50  

Navadna učilnica 5,00  10,00  

Specializirana učilnica (računalniška, knjižnica, …) 15,00  25,00  

 

2. člen 

 

V posameznih primerih in za posebne prireditve, ob občinskem prazniku ali v humanitarne namene izvedene v 

Večnamenski športni dvorani s pripadajočimi zunanjimi površinami, v Nogometnem centru Velesovo s 

pripadajočimi površinami ter v prostorih Osnovne šole in podružnični šoli v Zalogi lahko župan določi drugače. 

 

3. člen 

 

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). 

 

4. člen 

 

1) Uporabnik bo lastniku plačal uporabo športnih površin v petnajstih (15 ) dneh od dneva izdanega računa, 

na podlagi poročila o uporabi športnih površin, ki ga poda pooblaščeni skrbnik športnih površin oziroma 

objektov. Skrbniki športnih površin hkrati s poročilom o uporabi površin, podajo tudi poročilo o uporabi in 

stanju opreme in inventarja. 

 

2) V primeru zamude plačila se zaračunajo zakonite zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani 

obrestni meri zamudnih obresti. 
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5. člen 

 

Organizacijo tekme ali turnirja zagotovi organizator tekmovanja. Organizator je dolžan zagotoviti varovanje 

prireditve, uradne osebe na prireditvi, zdravniško oskrbo in vse druge zahteve, ki jo organizacija take prireditve 

zahteva. Prav tako mora ob tem spoštovati tudi druga zakonska določila, ki jih predpisujejo zakonski akti s 

področja javnih prireditev. 

 

 

Občine Cerklje na Gorenjskem  

      ŽUPAN 

Franc Čebulj, l.r. 

 


