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Na podlagi 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/2015) je 

Občinski svet Občine Komenda na svoji 13. seji, dne 22. 10. 2020 prejel 

 

S K L E P  
O DOLOČITVI CEN ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE KOMENDA 

 
1. člen 

 
Cene za uporabo Športne dvorane Komenda so sledeče: 
 
REKREACIJA 

 
velikost uporabe 

 
čas uporabe 

 
CENA 

domači 
uporabniki 

 
CENA 

zunanji 
uporabniki 

1/3 dvorane od 15.30 do 18.30 14,80 € 20,10 € 

 od 18.30 do 21.30 17,40 € 24,10 € 

 od 21.30 do 23.00 14,80 € 20,10 € 

2/3 dvorane od 15.30 do 18.30 26,80 € 36,20 € 

 od 18.30 do 21.30 30,80 € 42,90 € 

 od 21.30 do 23.00 26,80 € 36,20 € 

3/3 dvorane od 15.30 do 18.30 36,20 € 49,60 € 

 od 18.30 do 21.30 42,90 € 57,00 € 

 od 21.30 do 23.00 36,20 € 49,60 € 

 sobote, nedelje 40,20 € 67,00 € 

 tekme, turnirji 40,20 € 67,00 € 

 
 
IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA (LPŠ)-Športna vzgoja otrok in mladine 
do 19 let 

 
velikost uporabe 

 
čas uporabe 

 
CENA 

1/3 dvorane od 15.30 do 18.30 5,00 € 

 od 18.30 do 21.30 6,00 € 

 od 21.30 do 23.00 5,00 € 

2/3 dvorane od 15.30 do 18.30 9,00 € 

 od 18.30 do 21.30 11,00 € 

 od 21.30 do 23.00 9,00 € 

3/3 dvorane od 15.30 do 18.30 12,00 € 

 od 18.30 do 21.30 14,00 € 

 od 21.30 do 23.00 12,00 € 

 sobote, nedelje 18,00 € 

 tekme, turnirji 18,00 € 
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KOMERCIALNE PRIREDITVE 

 
vrsta uporabe 

 
velikost 
uporabe 

 
čas uporabe  

predpriprava in 
pospravljanje 
prostora 

 
izvedba 
prireditv
e 

Glasbeno 
zabavna in 
narodno zabavna 
prireditev 

3/3 dvorane Po pogodbi 46,00 € 130,00 € 

Športne 
prireditve, sejmi, 
ipd. 

3/3 dvorane Po pogodbi 46,00 € 80,00 € 

 
 
DRUGA UPORABA 

 
vrsta uporabe 

 
velikost uporabe 

 
čas uporabe 

 
CENA 

Šolske počitnice-
pouka prosti dnevi 
(samo za izvajalce 
LPŠ) 

3/3 dvorane 1 ura 
(min. 3 ure skupaj) 

20,00 € 

 
2. člen 

 
Cenik je za eno uro (60 min) uporabe dvorane in vključuje davek na dodano vrednost. 
 

3. člen 
 
(1) Izvajalci Letnega programa športa so tista društva in klubi, katerih programi se 
sofinancirajo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Upošteva se 
športna vzgoja otrok in mladine do 19 let. 
 
(2) Domači uporabniki so tisti, ki imajo stalno bivališče v Občini Komenda oz. tisti klubi in 
društva, ki so registrirani v Občini Komenda. Za domače uporabnike šteje skupina 
uporabnikov, v kateri je vsaj 70% udeležencev s stalnim bivališčem v občini Komenda. 
 
(3) Športna dvorana Komenda v juliju ne obratuje zaradi rednih vzdrževalnih del. 
 

4. člen 
 
Nove cene, določene s tem sklepom, pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega 
sveta Občine Komenda, uporabljajo pa se od 1. 1. 2021 dalje. 
 

5. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
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6. člen 

 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 007-0005/2016 z dne 30. 6. 
2016 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 08/2016). 
 
Številka:  007-0005/2020-1 
Datum:  22. 10. 2020   
                                                                                                               

Stanislav Poglajen 
Župan 
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