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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) 
sprejemam  
 

Sklep o pogojih in ceniku za najem Dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba  in avle v Centru 
Ivana Hribarja, Ljubljanska 12f, Trzin 

 
1. Večnamenska Dvorana Marjance Ručigaj, Mladinski klub in avla so namenjeni predvsem za kulturne, 

izobraževalne in družabne prireditve za občane in občanke Občine Trzin, za potrebe občinskih 
organov, društev, javnih zavodov in drugih organizacij v Občini Trzin. 
 
V kolikor posamezni prostori niso oddani, so na voljo tudi za druge kulturne in družabne prireditve, 
izobraževanja in predstavitve ter prireditve sorodnega značaja, ki jih ob plačilu ustrezne najemnine 
organizirajo društva od drugod, skupine državljanov, posamezniki, samostojni podjetniki ali obrtniki, 
gospodarske družbe, organizacije civilne družbe, politične stranke ter ostali zainteresirani. 
 

2. Prostore lahko za prireditve iz prejšnjega odstavka posamezni organizatorji najamejo pod 
naslednjimi pogoji:  

 
- VIŠINA KOMERCIALNE NAJEMNINE ZA DVORANO MARJANCE RUČIGAJ in MLADINSKI KLUB = 27 

EUR/uro (komercialna najemnina se obračuna za podjetja, samostojne podjetnike ter ostale 
uporabnike, ki opravljajo komercialno dejavnost) 

 
- VIŠINA NEKOMERCIALNE NAJEMNINE (nekomercialna najemnina se obračuna za društva in 

fizične osebe): 
 

PROSTOR   STROŠEK NAJEMA/ URO    OSTALI STROŠKI - čiščenje in tehnik  

MLADINSKI KLUB   5 EUR/uro    

DVORANA MARJANCE 
RUČIGAJ   6 EUR/uro 

ČIŠČENJE- Cena čiščenja se obračuna po     
vsakokratnem veljavnem ceniku izvajalca 
čiščenja  

AVLA   4 EUR/uro   

  
TEHNIK-cena se obračuna po ceniku     
izvajalca  

 
3. Vse cene v 2. točki tega sklepa so navedene brez DDV. 

 
4. Najemnik za periodični nekomercialni najem (termini znani in določeni za obdobje enega leta) sklene 

pogodbo.  
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5. V kolikor se poslovni prostor oddaja večkratno (vsaj trikrat, vnaprej znani termini) lahko z Občino 
Trzin sklene dogovor za popust za plačilo najemnine v višini 10% do 30 % (odvisno od števila 
terminov).  

 
6. V primerih, ko pride do dvoma ali spora o značaju prireditve oziroma o kategoriji v katero sodi 

najemnik oziroma uporabnik dvorane ali kluba, presoja o spornem vprašanju župan. Njegova presoja 
je dokončna. 

 
7. Sklep o pogojih in cenik za najem Dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba in avle v Centu Ivana 

Hribarja, št. 3520-0004/2021-1 z dne 27. 9. 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Z dnem veljavnosti preneha veljati Sklep o pogojih in cenik za najem 
Dvorane Marjance Ručigaj v Centu Ivana Hribarja (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/16, z dne 9. 9. 
2016). 

 
 
Številka: 3520-0004/2021-1 
Datum: 27. 9. 2021 
            
                                    Župan Občine Trzin              
                                                                                                                                          Peter Ložar 
 
 

 
 

 


