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Obrazložitev: 

Občina ima sprejet Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba 

01101-6/2013-23, ki vsebuje tudi cenik kot prilogo, iz leta 2013. Pravilnik se uporablja tako za oddajo v 

njem navedenih prostorov s katerimi upravlja občina, kot tudi prostori s katerimi upravlja javni zavod 

KŠTM. 

Od leta 2013 se je zakonodaja spreminjala. Veljavni Zakon o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/ (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) omogoča oddajanje 

prostorov v lastni občine v občasno uporabo. V 67. členu zakona je določeno: 

(3) Uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih 

skupnosti se v primerih iz prvega odstavka tega člena določi s cenikom, ki 

ga sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne 

lokalne skupnosti. Cenik se objavi na javnem mestu in na spletni strani 

upravljavca. 

(4) Uporabnina, ki se določi s cenikom, predstavlja tržno odmeno, ki se 

določi izkustveno ali s cenitvijo tako, da se z uporabnino pokrijejo 

obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del. Uporabnina se plača 

na podlagi izstavljenega računa. 

Skladno z določili 67. člena ZSPDSLS-1 je župan občine že sprejel cenika tako za prostore v upravljanju 

občine kot javnega zakona KŠTM in sta priložena gradivu. Cenika bosta stopila v veljavo po preklicu 

Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba 

01101-6/2013-23. 

Predlagam, da se Sklep o preklicu Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine 

Šempeter - Vrtojba številka 01101-6/2013-23 obravnava in sprejme. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                    mag. Milan Turk 
                                                                                                                                              župan 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je Občinski svet 

Občine Šempeter - Vrtojba na _____seji, dne __________  sprejel naslednji 

 

 

 

S K L E P 

o preklicu Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba 

 

1. 

Prekliče se Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba s številko 

01101-6/2013-23 z dne 28. 3. 2013. 

 

2. 

Ta sklep prične veljati takoj. 

 

 

 
Številka: ________________ 
Šempeter pri Gorici, dne _______________ 
 
 

 

                                                                                                             mag. Milan Turk 

župan 

 

 

 

 


