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Na podlagi 11. člena Pravilnika o uporabi Telovadnice na naslovu Trg 8 (Ur. l. RS št. 54/17,) 
je Občinski svet Občine Mirna Peč na svoji 18. redni seji dne 21.9.2017 sprejel naslednji  
 

CENIK ZA UPORABO TELOVADNICE NA NASLOVU TRG 8 
 

I. 
 

Uporabnikom Telovadnice na naslovu Trg 8 se obračunava uporabnina na podlagi 
naslednjega cenika. 
 
Uporaba Cena v  

EUR/h 
Cena v 
EUR/dan 

Uporaba dvorane od  
7:30 do 16:30 

9 - 

Uporaba dvorane od  
16:30 do 18:00  
ali ob sobotah 

16 - 

Uporaba dvorane od  
18:00 do 22:30  
ali ob nedeljah in praznikih 

18 - 

Uporaba dvorane za nekomercialni 
namen (za športna tekmovanja in druge 
prireditve, ki so javnega značaja) 

20 150 

Uporaba dvorane za komercialni namen 
in za zasebne namene 

50 300 

* za programe šolskih športnih tekmovanj se uporablja cena, določena za uporabo dvorane v 
času od 7:30 do 16:30. 
* ura vadbe traja šolsko uro (45 minut).  
* v ceni je vključena uporaba tušev. 
 
V ceni ni vključen DDV. 

II. 
 

Posamezni uporabniki, so upravičeni do obračuna popusta na cene iz I. točke cenika, in 
sicer: 
 
Za redno vadbo: 
- 10 % za uporabo dvorane najmanj 6 mesecev v sezoni, pri čemer mora biti vsaj 50 % 

posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč 
- 30 % za uporabo dvorane za izvajanje programov invalidov in starejših (starost 

uporabnikov nad 60 let), pri čemer mora biti vsaj 50% posameznikov s stalnim 
prebivališčem v Občini Mirna Peč; 

- 30 % za uporabo dvorane za izvajanje programov društev, ki so vključeni v Letni 
program športa Občine Mirna Peč  in uporabljajo dvorano najmanj 6 mesecev v sezoni; 

- 40 % za kakovostni in vrhunski šport; 
- 50% za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport;  
- 50 % za uporabo dvorane za športno vzgojo in izobraževanje otrok v okviru obveznega 

ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa. 
 
 
 
Za prireditve: 
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- 50 % za uporabo dvorane za prireditve posebnega pomena s področja športa, kulture ali 
promocije občine ter za humanitarne prireditve; 

- 10 % za celodnevno uporabo dvorane, ob podpisu pogodbe za najmanj dvakratno 
celodnevno uporabo v sezoni. 

 
Popusti sem med seboj izključujejo (se ne seštevajo). 
 
 

III.  

 

Cenik za uporabo Telovadnice na naslovu Trg 8 velja od 1.10.2017.  
 

 

 

Št. 478-14/2017-2 
Mirna Peč, 1.10.2017 

Župan 
Občine Mirna Peč 

Andrej Kastelic  
 

 


