
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 Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na 

Gorenjskem (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 Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v 

Cerkljah na Gorenjskem 

 

 

1. člen 

 

V Sklepu o cenah uporabe Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 42/2019) se besedilo v 1. členu spremeni, kot sledi: 

 

v točki 1.1. Uporaba se prva, druga in tretja vrsta tabele spremeni tako, da se glasi: 

 

1. 1. UPORABA 
 

Namen uporabe  

I. Pridobitna uporaba Cena uporabe v 
EUR 

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) 

200,00 EUR / uro 
 

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) 

1.200,00 EUR 
 

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) 
 

50,00 EUR / uro 

 

Prvi odstavek v točki 1.1. pod tabelo se spremeni tako, da se glasi:  

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. 

 

Četrti odstavek v točki 1.1. pod tabelo se črta. 

 

2. člen 

 

V 3. členu se prvi odstavek črta. 

 

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: 610-11/2019-03       Občine Cerklje na Gorenjskem  

Cerklje na Gorenjskem, dne 13. 11. 2019      ŽUPAN 

                     Franc Čebulj, l.r. 

 


