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Številka: 0326-0001/2013/10        
Datum: 25.03.2013       

Na podlagi 5. in 28. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
13/2011) in na podlagi 1. in 26. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine 
Lovrenc na Pohorju v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2012) je župan Občine Lovrenc 
na Pohorju, sprejel naslednji 

S K L E P 
o določitvi cen za uporabo večnamenske športne 

dvorane (VŠD) Lovrenc na Pohorju 

1. člen 

Župan Občine Lovrenc na Pohorju potrdi naslednje cene za uporabo Večnamenske športne dvorane 
(VŠD) Lovrenc na Pohorju. 

Kategorija/površina Cena najema EUR 
(brez DDV) 

ŠPORTNA DEJAVNOST (45 min.) 
Izvajalci Letnega programa športa v občini 
Cela dvorana 2,00 
1/2 1,00 
Ostala društva in rekreativne skupine, ki niso izvajalci Letnega programa športa v občini 
Cela dvorana 15,00 
1/2 7,50 
Uporabniki rekreativci iz občine, ki niso člani društva (vsaj 70 % rekreativcev iz občine) 
Cela dvorana 25,00 
1/2 12,50 
Uporabniki rekreativci izven občine 
Cela dvorana 42,00 
1/2 21,00 
TEKME in TURNIRJI  
Izvajalci Letnega programa športa v občini 25,00 
Uporabniki izven občine 50,00 
Klubi/društva, ki so registrirana v občini Lovrenc na Pohorju in 
plačujejo treninge v VŠD Lovrenc na Pohorju ter tekmujejo v I., II. ali 
III. državni ligi, so oproščeni plačila najema dvorane za tekme v 
sistemu uradnih tekmovanj. 

 

KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE (60 min.)  
Občinska društva (financirana iz občinskega proračuna) 50,00 
Uporabniki izven občine  100,00 
Najemnina za VŠD se ne zaračuna za: 

- prireditve občinskega pomena tj. prireditve, katerih organizator oz. 
soorganizator je občina oziroma so v občinskem interesu, 

- dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo prost vstop, 
- kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna srečanja oziroma 

izobraževanja, ki jih organizirajo in izvajajo organizacije in 
domicilna društva iz občine in nimajo kotizacije. 

 

  

mailto:obcina@lovrenc.si


2 
 

KOMERCIALNE PRIREDITVE NA KATERIH SE POBIRA VSTOPNINA 

Za uporabo VŠD za kulturno zabavne prireditve, kot so:  
- komercialne prireditve in prireditve sorodnega značaja, 
- kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja oziroma 

izobraževanja, ki jih organizirajo organizacije in fizične osebe,  ki 
niso iz občine in nimajo kotizacije, 

- kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja ali 
izobraževanja, s kotizacijo, 

se cena določi s pogodbo glede na zahtevnost prireditve. Osnovna 
cena najema za prireditve znaša najmanj 300,00 €/dan in vključuje 
materialne stroške, uporabo tribun, zaščito parketa, najem in 
postavitev odra ter čiščenje dvorane in odvoz smeti. Trajanje najema 
se opredeli s pogodbo. Ostalo (najem dodatnih prireditvenih 
komponent) se zaračuna po dejanskih stroških. Najem je možen samo 
po predhodnem plačilu najemnine in položitvi varščine, ki znaša 2 
kratni znesek najemnine. 

Min. 300,00 €/dan 

STALNI REKLAMNI PANOJI 
Pano lahko vsebuje logotip, naziv in polni naslov podjetja. Naročnik 
zagotovi izdelan pano/transparent oziroma plača slikopleskarska 
dela. Panoji se nameščajo vsako leto v poletnih mesecih, ko je VŠD 
zaprta za treninge. 

Letna premija 300,00 €/m2 

DODATNI NAJEM: 

 Cena na m2 Količina Cena skupaj 
Uporaba talnih oblog 0,10 € 600 m2 60,00 € 
Uporaba in namestitev talnih oblog 0,15 € 600 m2 90,00 € 
Uporaba odra 5,80 € 40 m2 232,00 € 
Uporaba in postavitev odra 6,50 € 40 m2 260,00 € 
 Cena po kosu Količina Cena skupaj 
Uporaba stolov (tapeciranih modrih) 0,40 € do 40 16,00 € 
Uporaba stolov (šolskih) 0,20 € do 100 20,00 € 
Uporaba šolskih miz 0,80 € do 20 16,00 € 
Postavitev stolov in miz 0,05 € do 160 8,00 € 
Drugo: 
Čiščenje dvorane 40,00 € 
Odvoz smeti 30,00 € 
Najem tribun 160,00 € 

GARDEROBE IN SANITARIJE (ob uporabi zunanjih površin): 

Cena uporabe garderob in sanitarij ob uporabi zunanjih igrišč znaša 5,00  EUR na trening oziroma 
tekmo. 

2. člen 

Cena vključuje uporabo igrišč, garderobe, sanitarij, tušev in čiščenje športne dvorane. Predstavljene 
cene ne vsebujejo DDV. DDV se obračuna po davčni stopnji 8,5 %, če se VŠD daje v uporabo končnim 
uporabnikom (društvom, javnim zavodom in posameznikom) za izvajanje športnih vsebin, za uporabo 
za ostale namene pa se obračuna 20 % DDV. 

3. člen 

Dvorana se lahko odda v uporabo najmanj za eno šolsko uro (45 minut). 

4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

             Občina Lovrenc na Pohorju 
    župan 

       Joško MANFREDA 


