
 
 

 

Številka: 032-0004/2020                                            TOČKA:  4                 

Datum: 07. 07. 2020 

 

OBČINA DOBREPOLJE 

OBČINSKI SVET 

 

ZADEVA: Predlog Cenika najemnin športnih objektov 

NAMEN:                                         
Oblikovanje cenika najemnin za uporabo športnih objektov v Občini 
Dobrepolje  

PRAVNE PODLAGE:             17. člen Pravilnika o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem 
športnih objektov v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 90/20) in 14. 
člen Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS št. 5/18 - UPB-1 in 
69/19) 

 
PREDLAGATELJ: 

 
Igor Ahačevčič, župan 

 
POROČEVALEC:    

 
Jože Prijatelj, podžupan 

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za družbene dejavnosti 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Cenik najemnin športnih objektov v Občini Dobrepolje. 

 

 

 

                           Župan  
                 Občine Dobrepolje 
                Igor Ahačevčič l. r.  

         
 

 



 

OBRAZLOŽITEV 

1. Pravni temelj 
 
Na podlagi 17. člena Pravilnika o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov v 
Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 90/20) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RSšt. 
5/18 - UPB-1 in 69/19) je občinska uprava pripravila Cenik najemnin športnih objektov v Občini 
Dobrepolje. 
 

2. Razlogi in cilji  
 
Nova športna dvorana je tik pred zaključkom gradnje in pridobitvijo uporabnega dovoljenja, nato sledi 
še montaža opreme, zato realno predvidevamo, da se bo lahko začela uporabljati v naslednjem 
šolskem letu. Ker je to nov in velik objekt, ki ima bistveno več prostorskih možnosti za organizirano 
vadbo, je normalno, da je potrebno pripraviti tudi vse druge pogoje za obratovanje.  
 
Odprt je javni poziv za upravljavca športne dvorane in upamo, da bomo izbrali skrbnega in dobrega 
upravljavca, ki bo dvorano upravljal skrbno in odgovorno. 
 
Športna dvorana bo približno polovično zasedena z obvezno vzgojno izobraževalno športno 
dejavnostjo osnovnošolskih otrok in mladine, druga polovica pa bo namenjena tekmovalnemu in 
rekreacijskemu športu mladine, odraslih, starejših in invalidov in drugim dogodkom (prireditve). 
 
Podlage za izračun cene ure uporabe zlasti športne dvorane so ocenjeni tekoči stroški, povzetek 
predvidenih stroškov iz investicijskega elaborata, ocenjeni stroški sedanje telovadnice in izkušnje 
primerljivih športnih objektov v okolici. Zavedamo se, da so vse to ocenjene veličine, zato bomo prave 
podatke lahko pridobili in ponovno opravili kalkulacijo po letu obratovanja športne dvorane. 
 
V cenik smo dodali tudi obstoječo ceno za telovadnico OŠ na Vidmu in šolsko avlo na PŠ Struge, tako 
da so vsi notranji športni objekti Občine Dobrepolje pokriti tudi s cenikom. 
 

3. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Prihodki iz naslova najemnin športnih objektov nikakor ne bodo pokrivali tekočih stroškov obratovanja 
objektov in bo glavnina stroškov bremenila vsakoletni proračun občine.  
 
V odloku o sofinanciranju letnega programa športa in v pravilniku o upravljanju, uporabi in oblikovanju 
cen, je vse preveč vadbenih skupin, ki imajo brezplačno vadbo, zato bodo prihodki minimalni. Vsekakor 
je pa prav, da se vsi zavedamo, da vsi taki objekti niso poceni niti zastonj. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Občinska uprava Občine Dobrepolje 
 

 



 

 

CENIK 

NAJEMNIN ŠPORTNIH OBJEKTOV 

 

 

Na podlagi 17. člena Pravilnika o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih objektov v 

Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 90/20) je Občinski svet Občine Dobrepolje na _________ seji, 

dne_________, potrdil naslednje cene najema: 

 

Športni objekt Ekonomska cena Znižana cena 

Športna dvorana Dobrepolje 

Cena brez 
DDV 

Cena z DDV 
Cena brez 

DDV 
Cena z DDV 

Najem 1/3  velike dvorane 17,00 € 18,62 € 15,00 € 16,43 € 

Najem 2/3 velike dvorane 30,00 € 32,85 € 20,00 € 21,90 € 

Najem celotne velike dvorane 42,00 € 45,99 € 30,00 € 32,85 € 

Najem male dvorane 1 7,00 € 7,67 € 6,00 € 6,57 € 

Najem male dvorane 2 7,00 € 7,67 € 6,00 € 6,57 € 

Najem celotne dvorane za 
tekmovanje 60,00 € 65,70 € 18,00 € 19,71 € 

Najem celotne dvorane za 
komercialno prireditev* 500,00 € 547,50 €     

Najem celotne dvorane za 
humanitarno prireditev* 180,00 € 197,10 €     

     

Telovadnica OŠ Dobrepolje 

Cena brez 
DDV 

Cena z DDV 
Cena brez 

DDV 
Cena z DDV 

Najem telovadnice 22,00 € 24,09 € 17,00 € 18,62 € 

     

Šolska avla PŠ Struge 

Cena brez 
DDV 

Cena z DDV 
Cena brez 

DDV 
Cena z DDV 

Najem šolske avle 6,50 € 7,12 € 5,50 € 6,02 € 
     

V cenah z DDV je vključen 9,50% DDV.    

Opomba: * dodati je potrebno še strošek priprave dvorane, čiščenja in receptorske službe 
 

 

Cene veljajo za 1 uro (60 minut), razen najema celotne dvorane za komercialno ali humanitarno 

prireditev, ker velja cena za posamezno prireditev (dan, večer). 

 



V skladu s pravilnikom se znižana cena zaračuna uporabnikom, ki so vključeni v Letni program športa 

Občine Dobrepolje, za vse ostale velja ekonomska cena. 

 

Cene po tem ceniku se uporabljajo in veljajo dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Dobrepolje. 

 

 

 

Številka: 007-0003/2020 

Videm, _________ 

 

Župan 

Občine Dobrepolje 

Igor Ahačevčič 

 


