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Na podlagi Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - 

ZUUJFO, 76/15), Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) in  15. člena Statuta Občine Sveti Jurij 

ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na svoji 

16. redni seji, dne 19.10.2016 sprejel 

 

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega 

središča v Svetem Juriju ob Ščavnici 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob 

Ščavnici (Uradni list RS, št. 63/12) se spremeni besedilo 1. odstavka 12. člena tako, da se po 

novem glasi: 

»V primerih, ki so kot moţni navedeni v 11. členu, ko se uporaba prostorov za uporabo KD 

zaračuna, občinska uprava občine Sveti Jurij ob Ščavnici na podlagi pogodbe, izda račun za 

uporabo prostora, s katerim zaračuna strošek najema, strošek uporabe ter strošek čiščenja in 

ga je najemnik dolţan plačati v roku 8 dni od njegove izdaje, oziroma najkasneje do pričetka 

uporabe prostorov.« 

 

 

2. člen 

 

V Pravilniku o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob 

Ščavnici (Uradni list RS, št. 63/12) se spremeni besedilo 4. odstavka 12. člena tako, da se po 

novem glasi: 

»Najemnina vključuje uporabo s pogodbo dogovorjenega prostora s spremljevalnimi prostori 

(sanitarije, hodniki, stopnišča, avla, v primeru dvorane pododrje, itd.). Stroški uporabe 

vključujejo uporabo s pogodbo dogovorjenega pohištva, opreme, elektriko, ogrevanje in delo 

upravljalca. Stroški čiščenja predstavljajo vse stroške čiščenja.« 

 

 

 

 

3. člen 

 

V Pravilniku o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob 

Ščavnici (Uradni list RS, št. 63/12) se spremeni in dopolni Priloga 4 Cenik uporabe prostorov 

Kulturnega doma Sveti Jurij ob Ščavnici, in sicer se po novem glasi: 
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Prostor 
Strošek/ura Strošek/najem  

Stroški najema  Stroški uporabe Stroški čiščenja SKUPAJ 

Kocbekova dvorana 15,00 EUR 17,50 EUR 50,00 EUR 82,50 EUR 

Galerija 7,50 EUR 8,75 EUR 25,00 EUR 41,25 EUR 

Bela dvorana 7,50 EUR 8,75 EUR 25,00 EUR 41,25 EUR 

Zelena dvorana 9,00 EUR 10,50 EUR 30,00 EUR 49,50 EUR 

Modra dvorana 7,50 EUR 8,75 EUR 25,00 EUR 41,25 EUR 

Klet vina in besed 10,50 EUR 12,25 EUR 35,00 EUR 57,75 EUR 

Zunanji avditorij 6,00 EUR 7,00 EUR 20,00 EUR 33,00 EUR 

Zunanji plato 6,00 EUR 7,00 EUR 20,00 EUR 33,00 EUR 

 

V primeru uporabe prostora nad 10 ur, se zaračuna uporaba prostora za 10 ur dnevno. 

 

Cene uporabe prostorov ne vsebujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

 

 

V ceni je vključeno:  

Strošek najema  vključuje uporabo s pogodbo dogovorjenega prostora s spremljevalnimi 

prostori (sanitarije, hodniki, stopnišča, avla, v primeru dvorane pododrje, itd.). Stroški 

uporabe vključujejo uporabo s pogodbo dogovorjenega pohištva, opreme, elektriko, ogrevanje 

in delo upravljalca, ki skrbi za odklepanje in zaklepanje prostorov pri izvedbi dogodkov, 

predajo prostorov uporabniku v uporabo, ogrevanje in prezračevanje prostorov v objektu, 

prisotnost v času izvedbe dogodkov, upravljanje z osnovno opremo. Stroški čiščenja 

predstavljajo vse stroške čiščenja. 

 

V ceno ni vključeno: 

- uporaba klavirja, 

- dodatno tehnično osebje, če gre v tehničnem smislu za zahtevnejši dogodek. 

Uporabnik lahko uporabi lastno tehnično osebje ob prisotnosti upravljalca. V tem 

primeru odgovarja za opremo, ki jo uporablja. 

 

Dodatne možnosti: 

- najem klavirja / prireditev: 40 EUR 

Opomba: v kolikor uporabnik zahteva uglasitev klavirja, se ta strošek uporabniku 

dodatno zaračuna po dejanskih stroških 

- dodatni tehnik / uro: 15 EUR 
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4. člen 

 

Vsa ostala določila Pravilnika o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem 

Juriju ob Ščavnici ostanejo nespremenjena. 

 

 

 

5. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 3528-0004/2012-012  

Datum: 19.10.2016 

      Ţupan 

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 

Miroslav Petrovič 

 

 

 


