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ŽUPAN  
 

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

 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) določam 
pogoje in cenik za najem Dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja, Ljubljanska 12 F, 
Trzin. 
 
1. Večnamenska Dvorana Marjance Ručigaj, Mladinski klub in avla so namenjena 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. Prostori 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, samostojni podjetniki ali obrtniki, gospodarske družbe, organizacije civilne družbe in politične 
stranke idr.  

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

  

Organizator prireditve Prireditev 
(tip prireditve)  

Čas najema 
posameznega 
prostora 

Višina najemnine 
v EUR 

Stroški  
(čiščenje,  
električna 
energija, tehnik  
ipd.) 

Cene v EUR 

2.1. Organi OT, kulturna, 
športna in druga društva s  
sedežem v OT, skupine občanov, 
organizacije, katerih članica je OT, 
nepolitične organizacije oziroma 
organizacije civilne družbe s sedežem 
v OT, javni zavodi, katerih 
ustanovitelj ali soustanovitelj je OT, 
odbori ali lokalne organizacije 
političnih strank s sedežem v OT 

Kulturne prireditve, 
predavanja, delavnice, 
občni zbori, članski 
sestanki, prostorske 
konference, zbori 
občanov, debatni večeri, 
humanitarne in sorodne 
prireditve (brez 
vstopnine), razstave v 
avli so izvzete iz cenika 

do 3 ure Ni najemnine 9,60 EUR/h  
(če je potrebno 
sodelovanje 
tehnika) 

nad 3 ure do 6 ur 20,86 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h 
(če je potrebno 
sodelovanje 
tehnika) 

nad 6 ur ali ves 
dan 

41,73 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h  
(če je potrebno  
sodelovanje 
tehnika) 

2.2. Obrtniki in samostojni 
podjetniki ter gospodarske družbe s 
sedežem v OT, državne ustanove, 
društva in javni zavodi ter 
organizacije civilne družbe s sedežem 
zunaj OT, politične stranke 

Kulturne prireditve, 
predavanja, delavnice, 
občni zbori, sestanki, 
debatni večeri, družabne 
in sorodne prireditve, 
razstave v avli so izvzete 
iz cenika  

do 3 ure  20,86 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h  
(če je potrebno   
sodelovanje 
tehnika) 

nad 3 ure do 6 ur 41,73 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h  
(če je potrebno  
sodelovanje 
tehnika) 

nad 6 ur ali ves 
dan 

83,46 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h  
(če je potrebno  
sodelovanje 
tehnika) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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2.3. Obrtniki in samostojni 
podjetniki ter gospodarske družbe s 
sedeži zunaj OT 

Kulturne prireditve, 
predavanja, delavnice, 
občni zbori, sestanki, 
debatni večeri, družabne 
in sorodne prireditve, 
razstave v avli so izvzete 
iz cenika 

do 3 ure  62,60 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h  
(če je potrebno  
sodelovanje 
tehnika) 

nad 3 ure do 6 ur 104,32 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h  
(če je potrebno  
sodelovanje 
tehnika) 

nad 6 ur ali ves 
dan 

166,92 EUR 12,52 + 9,60 
EUR/h  
(če je potrebno  
sodelovanje 
tehnika) 

 
 
3.    Vse cene v 2. točki tega sklepa so navedene brez davka na dodano vrednost.  
4. Če želi morebitni najemnik poslovnega prostora iz predhodne točke tega sklepa iz skupine 2.2. oziroma 2.3.  

vnaprej najeti prostor za večkratno, vsaj trikratno uporabo, skleneta OT in najemnik ustrezno pogodbo in Občina Trzin 
lahko najemniku s pogodbo zagotovi popust na plačilo najemnine v višini 10 do 30 % (odvisno od števila terminov).  

5. V primerih, ko pride do dvoma ali spora o značaju prireditve oziroma o kategoriji, v katero sodi najemnik dvorane, 
presoja o spornem vprašanju župan. Njegova presoja je dokončna. 

6. Sklep o pogojih in cenik za najem Dvorane Marjance Ručigaj, Mladinske kluba in avle v Centu Ivana Hribarja, št. 3528-
0001/2016 z dne 25.01.2016 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, 
št. Ž- 55/2007 z dne 15.06.2007. 
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