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ŽUPAN OBČINE SEVNICA
Številka: 3528-0004/2021 - 12
Datum: 12. 3. 2021
Na podlagi tretjega odstavka 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 34. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan Občine Sevnica izdaja

CENIK – Mladinski center Sevnica

CENIK - UPORABA IN NAJEM PROSTOROV
Mladinski center Sevnica
CENA brez
DDV
(€/enoto)

PREDMET
Uporaba prostora - 1 ura - nepridobitna uporaba
Uporaba prostora - 1 ura - pridobitna uporaba
Uporaba prostora ( praznovanja rojstnih dni) do 3 ure v
okviru odpiralnega časa
Uporaba prostora (praznovanja rojstnih dni) vsaka
nadaljnja ura

DDV (22
%)

CENA z
DDV
(€/enoto)

9,02
13,52

1,98
2,98

11,00
16,50

59,02

12,98

72,00

9,02

1,98

11,00

Opomba: pri uporabi prostora za praznovanja rojstnih dni možnost dodatne ponudbe (po
dogovoru).
Za večkratne zaporedne uporabe prostorov je možen popust do 20 % redne cene uporabe
prostorov za enkratno uporabo.
Možen je tudi popust za paketno uporabo prostorov (večdnevna uporaba).
Humanitarna uporaba – izključno za humanitarne namene.
Nepridobitna uporaba – cena zajema pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih obratovalnih stroškov
objekta. Upošteva se za vse nepridobitne organizacije, ki izvajajo neprofitno dejavnost in ne izvajajo
dejavnosti v smislu tržne dejavnosti. Velja izključno za organizacije registrirane v občini Sevnica.
Pridobitna uporaba –cena zajema pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih obratovalnih stroškov
objekta. Upošteva se za vse uporabnike, ki svojo dejavnost tržijo.
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I.
Subvencionirana uporabnina za oddajo prostorov v Mladinskem centru Sevnica v uporabo za
dejavnosti mladih in za dejavnosti za mlade znaša:
Subvencionirana uporabnina / na uro
Mladinski center Sevnica

Velika dvorana
Računalniška soba, manjša soba

znesek v EUR
brez DDV (na
enoto)

DDV v EUR
22 %

znesek v EUR
z DDV (na
enoto)

1,64

0,36

2,00

0,82

0,18

1,00

II.
Do uporabe prostorov v Mladinskem centru Sevnica po subvencionirani uporabnini so
upravičeni naslednji uporabniki:
a) Izvajalci mladinskih programov s programi, ki so sofinancirani s sredstvi javnega razpisa
Občine Sevnica za mladinske programe v Občini Sevnica.
b) Izvajalci brezplačnih mladinskih programov in brezplačnih mladinskih dogodkov ter
dogodkov za mlade.

III.
Cenik velja od 1. 4. 2021.

SREČKO OCVIRK
župan Občine Sevnica

Vročiti:
- KŠTM Sevnica, za objavo na spletni strani www.kstm.si .
Vložiti:
- v zadevo, tu.
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