
 
 
 

 
 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 
OBČINSKI SVET 

 
 

 
DATUM: 16. oktober 2009 
ŠTEVILKA: 03212-0072/2009 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 23. redni seji dne 15.10.2009 sprejel 
 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrjuje naslednje cene uporabe športne 
dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah: 
 

Uporaba: Predmet najema: Cena brez 
DDV 

Vadba:   
za uporabnike (športna društva in klube), ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine Šmarje 
(imajo z občino sklenjeno pogodbo o 
sofinanciranju programa)  

- cela dvorana / uro 
- dve tretjini dvorane / uro 
- ena tretjina dvorane / uro 
 

18,60 € 
12,40 € 
6,20 € 

 
za druge uporabnike 
 

 
- cela dvorana / uro 
- dve tretjini dvorane / uro 
- ena tretjina dvorane / uro 

 
  25,80 € 

17,20 € 
8,60 € 

Tekme:   
košarka - cela dvorana / tekmo 73,00 € 
drugi turnirji - cela dvorana / uro 22,60 € 
Prireditve:   
vsi uporabniki (z uporabo tribun, odra in 
cca 200 stolov) 

- cela dvorana / prireditev 500,00 € 

dodatna namestitev stolov (za skupno do 
1000 obiskovalcev prireditve) 

- dodatni stoli 170,00 € 

 
V cenah ni vključen DDV. 

 
Cenik velja od 1.11. 2009 do sprejema novega cenika. 
 
 
 
 Jože ČAKŠ, 
 župan Občine Šmarje pri Jelšah 

 
 
VROČENO:  
� Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah 
� oddelek za družbene dejavnosti in finance 
� finančna služba 
� zbirka dokumentarnega gradiva 

 
 



 
 
 

 
 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 
OBČINSKI SVET 

 
DATUM: 16. oktober 2009 
ŠTEVILKA: 03212-0072/2009 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski 
svet Občine Šmarje pri Jelšah na 23. redni seji dne 15.10.2009 sprejel 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrjuje naslednje cene uporabe prostorov v 
kulturnem domu: 

Predmet najema: Opombe: Cena brez 
DDV 

Uporaba velike dvorane in spremljajočih 
prostorov (garderoba in avla) in uporaba 
reflektorjev 

- z ogrevanjem 
- brez ogrevanja 

295,00 € 
210,00 € 

 
Uporaba velike dvorane in spremljajočih 
prostorov (brez garderob in avle)  
 

- z ogrevanjem (do 4 ure) 
- brez ogrevanja (do 4 ure) 
- z ogrevanjem (nad 4 ure) 
- brez ogrevanja (nad 4 ure) 

130,00 € 
90,00 € 

210,00 € 
130,00 € 

 
Uporaba spodnje dvorane (avla) - z ogrevanjem / uro 

- brez ogrevanja / uro 
15,00 € 
10,00 € 

 
Najem pevske sobe - do 1 ure 

- nad 1 do 5 ur 
- vsaka nadaljnja ura 

3,00 € 
10,00 € 
2,00 € 

 
Uporaba velike dvorane za komercialne 
namene (koncerti zabavne glasbe, kongresi, 
zborovanja ipd.) 

- z ogrevanjem 
- brez ogrevanja 
Lahko je tudi odvisno od 
prireditve, obiska in drugih 
dejstev (20 – 30% od inkasa) 

420,00 € 
340,00 € 

 

Uporaba  ozvočenja - komercialen namen / uro 
- nekomercialen namen / uro 
 

25,00 € 
10,00 € 

 
Uporaba ploščadi za prireditve - domače skupine, društva, 

zavodi  
- komercialne prireditve 

(odvisno od prireditve)  
 

85,00 € 
 

210 - 420,00 € 
 

Dnevni najem projektorja - društva 
- druge organizacije 
- za namene, ki so 

konkurenčni dejavnosti 
knjižnice    

21,00 € 
42,00 € 
84,00 € 

 

 
V cenah ni vključen DDV. 
Cenik velja od 1.11. 2009 do sprejema novega cenika. 
 
                                                           Jože ČAKŠ, 
                                                                              župan Občine Šmarje pri Jelšah 
 
VROČENO:  
� JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah 
� oddelek za družbene dejavnosti in finance 
� finančna služba 
� zbirka dokumentarnega gradiva 


