
          
SKLEP O CENI  UPORABE PROSTOROV NAMENJENIH ŠPORTNIM DEJAVNOSTIM  

V SEZONI 2010 / 2011 
 
 

Občinski svet Občine Škofljica je na  33. redni seji, dne 20. aprila 2010 sprejel cene in popuste, ki so 
podlaga za obračun uporabnine Večnamenske športne in plesne dvorane, fitnes sobe  

in telovadnice Škofljica 
 

 
Čas uporabe Površina 100% cena v sezoni 

2010 /2011 
50% cena v sezoni 

2010 /2011 
16.00 do 22.00: fitnes soba 10,00€ 5,00€ 
16.00 do 22.00: telovadnica 17,50€ 8,75€ 
16.00 do 22.00: plesna dvorana 15,50€ 7,75€ 
16.00 do 22.00: 1/3 dvorane 17,50€ 8,75€ 
16.00 do 22.00: 2/3 dvorane 37,00€ 18,50€ 
16.00 do 22.00: cela dvorana 54,50€ 27,25€ 
sobota in nedelja: cela dvorana 54,50€ 27,25€ 
ostale prireditve 
(koncerti, …): 

cela dvorana 1.280,00€ Glede na dogovor in obseg 
sodelovanja upravljavca pri pripravi 
dvorane in števila ur najema. 

šolska športna 
dejavnost: 

cela dvorana 54,50€ 
(osnova za obračun popusta) 

5,45€ 
(cena z  90% popustom) 

             Cene veljajo za polno uro – 60 min 
 

               Cene ne vključujejo DDV 
 

 
 
1. Uporaba Večnamenske športne dvorane za namen izvajanja šolske športne dejavnosti se 

obračuna z 90 % popustom.  
 

2. Organizatorju, ki izvede turnir, v katerega so vključene tudi ekipe ali posamezniki iz občine 
Škofljica, se prizna 20%  popust. 

 

3. Uporabniki, ki izpolnjujejo  v nadaljevanju navedene pogoje, imajo popust pri obračunavanju 
uporabnine: 

 

a) da so bili v tekočem letu uspešni pri kandidiranju na razpisu, ki ga je objavila Občina Škofljica za            
sofinanciranje programov športa, 

b) da organizirano izvajajo vadbo za otroke in mladino, 
c) da tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. 
 
-  100% ceno plačujejo uporabniki, ki ne izpolnjujejo nobenega od navedenih pogojev navedenih v 

točkah od a do c. 
-  ceno s 50% popustom plačujejo uporabniki, ki izpolnjujejo pogoj pod točko a.  
-  samo stroške DDV – ja plačujejo uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje pod točkami a, b in c. 

 
 

Šifra:          68100 – 46 / 2010 
Datum:              20. april 2010                                                                        

                                      Občina Škofljica 
                  Boštjan Rigler, l.r.  

                                                                                                                                      Ž U P A N 
 


