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PRAVILNIK
O NAJEMU IN UPORABI KULTURNE DVORANE KOROTAN IN NJEJ PRIPADAJOČE OPREME
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi Občina Jezersko (v nadaljevanju
upravljavec) oddaja v najem in uporabo kulturno dvorano Korotan (v nadaljevanju: kulturno
dvorano).
V nadaljevanju se s tem pravilnikom določajo pravice in obveznosti pri uporabi prostorov kulturne
dvorane.
Predmet oddaje je kulturna dvorana z odrom, predprostorom, garderobami in sanitarijami.
2. člen
SOGLASJE ZA UPORABO
Upravljavec kulturno dvorano daje v najem na podlagi izpolnjene Vloge za najem kulturne dvorane, ki
se vloži na sedež upravljavca najkasneje 7 dni pred uporabo dvorane.
Upravljavec izda soglasje za uporabo dvorane na podlagi:
- pravočasno prejete Vloge za najem kulturne dvorane Korotan,
- dokazila o zagotavljanju reda na parkirišču v okolici kulturne dvorane,
- dokazila o uradni prijavi prireditve oziroma shoda (v kolikor je to potrebno).
3. člen
UPORABA KLAVIRJA
Uporaba klavirja, ki se nahaja v prostorih kulturne dvorane, ni vključena v osnovni najem dvorane,
zato se mora uporabnik za uporabo klavirja predhodno dogovoriti z upravljavcem.
Kakršnokoli premikanje klavirja ni dovoljeno brez prisotnosti predstavnika upravljavca.
4. člen
UPORABA OZVOČENJA
Uporaba ozvočenja, ki se nahaja v prostorih kulturne dvorane, ni vključena v osnovni najem dvorane,
zato se mora uporabnik za uporabo ozvočenja predhodno dogovoriti z upravljavcem.
Na podlagi pravočasno vložene vloge za koriščenje ozvočenja bo upravljavec zagotovil prisotnost
odgovorne osebe, katera bo opravljala z ozvočenjem. Najem ozvočenja brez odgovorne osebe s strani
upravljavca ni možen.
Ozvočenje se lahko uporablja tudi na prireditvah, ki se odvijajo na prostem, vendar le v primeru
pozitivno rešene prošnje za najem ozvočenja s strani odgovorne osebe Občine, ki bo soglasje podala
na podlagi internih določil.
5. člen
KATEGORIJE PRIREDITEV IN DRUGIH DOGODKOV
Dvorana se oddaja v najem naslednjim uporabnikom pod naslednjimi pogoji:

-

Prireditve občinskega pomena. Prireditve in drugi dogodki, katerih organizator je Občina
Jezersko oziroma so v občinskem interesu, se obravnavajo prioritetno. Uporaba kulturne dvorane
se ne zaračunava.

-

Prireditve društev, ki imajo sedež in delujejo v Občini Jezersko ter javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Jezersko. Uporaba kulturne dvorane se ne zaračunava. Izjema so
prireditve, za katere se pobira vstopnino oziroma so profitnega značaja. Uporaba kulturne
dvorane se v tem primeru zaračunava.

-

Humanitarne oziroma dobrodelne prireditve. Uporaba kulturne dvorane se ne zaračunava.

-

Prireditve društev in drugih organizacij, ki nimajo sedeža v Občini Jezersko. Uporaba kulturne
dvorane se zaračunava.

-

Prireditve komercialnega značaja. Uporaba kulturne dvorane se zaračunava.

-

Kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo društva in
organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Jezersko. Uporaba kulturne dvorane se zaračunava.

6. člen
V primeru, da je za isti termin podanih več vlog za uporabo prostorov, imajo praviloma prednost
prireditve občinskega pomena oziroma določi prioritetni vrstni red župan.
7. člen
Za prireditve, za katere se uporaba kulturne dvorane ne zaračunava, je uporabnik dolžan dvorano s
pripadajočimi prostori za seboj temeljito počistiti in dvorano zapustiti v stanju, v kakršnem je le-to
prejel. V nasprotnem primeru se mu zaračuna stroške čiščenja.

8. člen
NADOMESTILO ZA UPORABO KULTURNE DVORANE IN NJEJ PRIPADAJOČE OPREME
Kulturna dvorana
Cena za urni najem kulturne dvorane znaša:
15,00 EUR brez DDV v času poletne sezone in
20,00 EUR brez DDV v času kurilne sezone.
Celodnevni najem dvorane znaša:
100,00 EUR brez DDV v času poletne sezone in
150,00 EUR brez DDV v času kurilne sezone.
Ozvočenje
Cena najema ozvočenja za vsaki začetni dve uri znaša 25,00 EUR brez DDV in se zaračunava
enako vsem uporabnikom. V uro najema se šteje tudi čas za pripravo opreme in pospravljanje na
koncu prireditve.
Župan lahko na podlagi pisne prošnje prosilca odobri, da se kulturna dvorana odda v uporabo s
popustom ali brezplačno.
9. člen
Uporabnik dvorane lahko odpove upravljavcu že dogovorjeni termin in se dogovori za novi termin le
iz utemeljenih razlogov, o čemer je dolžan obvestiti upravljavca takoj, ko izve za utemeljen razlog

odpovedi, najkasneje pa vsaj en dan pred koriščenjem dvorane. V nasprotnem primeru se mu
zaračuna minimalna najemnina, to je cena za eno uro najema dvorane ali dve uri najema ozvočenja.
10. člen
Najemnino za uporabo kulturnega doma zaračunava upravljavec.
Za plačilo najemnine bo uporabnik prejel račun, ki ga je dolžan plačati v roku 15 dni od prejema.
11. člen
O uporabi kulturne dvorane se na sedežu upravljavca vodita evidenca in razpored. Za predajo
dvorane uporabniku in njen prevzem po prireditvi ter za izvajanje tehničnih in drugih nalog na
prireditvah je zadolžen predstavnik upravljavca - hišnik.
Vsi uporabniki kulturne dvorane morajo dvorano uporabljati kot dober gospodar. Uporabnik je
dolžen v času uporabe prostorov vzdrževati red in disciplino, varovati opremo, upoštevati požarne in
druge varnostne ukrepe ter pri tem upoštevati hišni red in navodila hišnika. Uporabnik kulturne
dvorane je dolžan ob predaji dvorane le-to zapustiti v urejenem stanju in povrniti morebitno škodo, ki
bi nastala v zvezi z uporabo dvorane.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko.
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