
Na podlagi 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 11/18 in 79/18), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 

Gorenjskem, št. 7/2016) in 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. 42/2019), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 7. redni seji dne 13. 11. 2019, sprejel 

 

S K L E P 

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 

 

 

1. člen 

 

V Sklepu 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) se besedilo v 1. 

členu spremeni in dopolni, kot sledi: 

 

v tabeli Velika športna dvorana se cene navedene v prvi, drugi in tretji vrsti tabele spremenijo, kot sledi: 
 

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 

 

v tabeli Velika športna dvorana – prireditve se za tretjo vrsto tabele doda nova vrsta, kot sledi: 
 

 

v tabeli Pokrita športna površina – šotor se cene navedene v prvi, drugi in tretji vrsti tabele spremenijo, kot 

sledi: 
 

 

 

v tabeli Prireditve - šotor se za tretjo vrsto tabele doda nova vrsta, kot sledi: 

 

 

 

 

2. točka se spremeni tako, da se glasi:  

Cena za uporabo velja na uro (60 minut), če v ceniku ni drugače določeno. 

 

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

cela dvorana 230,00 / dan 

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 

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

cela 
dvorana 

230,00 / dan 



2. člen 

 

V 3. členu se prvi odstavek črta, dosedanji drugi pa postane prvi odstavek.  

 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se 

začne 1. decembra 2019. 

 

 

Številka: 671-16/2019-10      Občine Cerklje na Gorenjskem  

Cerklje na Gorenjskem, dne 13. 11. 2019      ŽUPAN 

                      Franc Čebulj, l.r. 


