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Številka: 671-4/2018-1
Datum:
OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE – KOZINA

ZADEVA: Predlog Cenika o najemu in koriščenju športne dvorane
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v obravnavo predlog Cenika o
najemu in koriščenju športne dvorane
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Vasja Valenčič, občinska uprava
Pravna podlaga: Pravilnik o najemu in koriščenju športne dvorane (UR.l. RS št. 32/2012)
Obrazložitev:
Občinska uprava je pripravila predlog cenika, o najemu in koriščenju športne dvorane, ki
je v prilogi.
Cenik uporabe športnih objektov potrdi Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina za vsako
šolsko leto posebej pred oddajo v najem, v skladu z 11. členom Pravilnika o najemu in
koriščenju športne dvorane (UR.l. RS št. 32/2012).
Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi sklep v predlagani vsebini.

Pripravil:
Vasja Valenčič

Saša Likavec Svetelšek
županja

Priloge:
- Predlog cenika
- Predlog sklepa
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Na podlagi 11. člena Pravilnika o najemu športne dvorane Občine Hrpelje–Kozina (Uradni
list RS, št. 32/2012) je župan Občine Hrpelje–Kozina sprejel naslednji
CENIK NAJEMA IN KORIŠČENJA
ŠPORTNE DVORANE OBČINE HRPELJE–KOZINA
V SEZONI 2018/2019
1. Najem za potrebe športne rekreacije, vadbe:
površina cena za 60 min
 1/2 dvorane 20,00 €
 cela dvorana 37,50 €
V ceno najema je vključeno koriščenje izbrane površine, ene garderobe s tuši in
sanitarijami in parkirišče pred dvorano.
2. Najem za športna tekmovanja:
površina cena za 60 min
 cela dvorana 65,00 €
Najem športne dvorane za tekmovanje zajema najem:
- celotne dvorane,
- dveh garderob s tuši in sanitarijami
- semaforjev in ozvočenja,
- postavitev zapisnikarskih miz in stolov,
- možnost priklopa na internet
- tribune,
- koriščenje parkirišča pred dvorano.
Organizacijo tekme zagotovi organizator (klub, zveza), kar zajema varovanje prireditve,
uradne osebe na prireditvi, zdravniško oskrbo in vse druge zahteve, ki jo organizacija take
prireditve zajema. Prav tako mora poskrbeti za druga zakonska določila, ki jih predpisuje
pozitivna zakonodaja, kar zadeva organiziranje javnih prireditev.
3. Komercialni najem:
površina cena na dan
 cela dvorana 650,00 €
Najem športne dvorane za prireditev zajema najem:
- celotne dvorane,
- dveh garderob s tuši in sanitarijami,
- tribune,
- avle,
- uporaba parkirnega prostora pred dvorano.
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Cena ne zajema stroškov priprave dvorane (postavitve odra, zaščite poda, postavitve stolov
in miz), čiščenja dvorane po izvedeni prireditvi, požarnega varstva, varovanja prireditve in
morebitnih drugih stroškov, ki jih ima
organizator prireditve in so pogojeni z samo izvedbo prireditve. Organizator prav tako sam
poskrbi, da je prireditev v skladu s slovensko zakonodajo. Odgovornost za prireditev je
domena organizatorja prireditve. Organiziranje prehrane in prodaja osvežilnih napitkov na
prireditvah je dovoljena samo v soglasju z upravljavcem dvorane.
4. Brezplačni najem:
Osnovna šola, ki izvaja redno vzgojno-izobraževalno dejavnost v okviru zakonsko
predpisane dejavnosti, izvajalci, ki so vključeni v program športa vzgoje otrok in mladine,
izvajalci športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
izvajalci, ki skrbijo za interesno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami ter
skupine starejših od 65 let, so upravičeni do brezplačne uporabe športnega objekta za
število ur, ki so jim priznane na razpisu za sofinanciranje športa v tekočem letu.
5. Splošna določila Cenika najema in koriščenja za sezono 2018/2019.
(1) Cenik storitev velja od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019.
(2) Cene storitev so v evrih in brez obračunanega DDV, po predpisani davčni stopnji.
(3) Stopnja davka se obračuna na podlagi zakonskih določil in podzakonskih aktov ter
predpisov.
(4) Pri uporabi prostorov za dejavnost, ki na podlagi zakonskih določil ne sodi v športno
dejavnost, se obračunava 22 % stopnja DDV.
(5) Podlaga za možne spremembe cenika med sezono 2018/2019 je, ko se spremenijo
maloprodajne cene v Sloveniji oz. cene glavnih energentov, proizvodov in storitev, ki jih
naroča upravljavec, za več kot 5 %.
(6)Nižjo ceno od neprofitne lahko Občina zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih
terminih ter za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in
prireditve, katerih donator ali organizator je Občina. V teh primerih se krijejo le nastali
materialni stroški.
(7)Župan lahko oprosti plačilo najemnine za uporabo športne dvorane klubom in društvom,
ki opravljajo družbeno koristno dejavnost, spodbujajo aktivnosti mladih ali pa je to v
posebnem interesu Občine.

Številka: 671-4/2018-1
Datum:

Občina Hrpelje – Kozina
Županja
Saša Likavec Svetelšek
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OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

Številka: 671-4/2018-2
Datum:
Na podlagi 11. Člena Pravilnik o najemu in koriščenju športne dvorane (UR.l. RS št.
32/2012) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 25. redni seji, dne ________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje–Kozina potrjuje Cenik najema in koriščenja športne dvorane
Občine Hrpelje–Kozina v sezoni 2018/2019 štev. 671-4/2018-1.
2.
Ta sklep velja takoj!

Saša Likavec Svetelšek
Županja
Vročiti:
- Športna zveza Občine Hrpelje–Kozina
- Osnovna šola DBB Hrpelje
- Oglasna deska športne dvorane Občine Hrpelje-Kozina
- Občinska uprava – proračun
- Občinska uprava – skrbnik proračunske postavke
- Direktor občinske uprave
Vložiti:
- V zbirko dokumentarnega gradiva
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