
  
 

 
 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 7/13, 12/13) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 25/12) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji  24. redni seji, dne 29. 
8. 2013 sprejel 
 

spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 7/13 in 12/13) se 
za prvim stavkom v 1. odstavku 9. člena, doda nov stavek, ki glasi: 
»Uporabnina se tudi ne plača za prireditve v okviru praznovanj občinskega praznika, razen 
kadar gre za komercialno uporabo.«   

 
2. člen 

 
Spremeni se cenik uporabe objektov v lasti Občine Majšperk. 

 
1. Dvorana v domu krajanov Stoperce ter domu krajanov in gasilcev Ptujska Gora 
 

Uporabnina Čas uporabe Cene z 
DDV 

celodnevni 50,40 Komercialna uporaba 
do 4 ure 42 

   
celodnevni  Društva in politične stranke s 

sedežem v Občini Majšperk za 
izvajanje svoje osnovne dejavnosti  

do 3 ure  

   
celodnevni 42 Zavodi in društva s sedežem izven 

Občine Majšperk do 3 ure 30 
   
Društva za izvajanje plačljivih 
dejavnosti 

do 3 ure 10,80 

 
 
2. Konferenčno - poročna dvorana v KPC Majšperk 
 

Uporabnina Čas uporabe Cene z 
DDV 

celodnevni 108 
do 4 ure 60 

Komercialna uporaba 

dodatna ura  
   



  
 

 
 

celodnevni  
do 3 ure  

Društva in politične stranke s 
sedežem v Občini Majšperk  

dodatna ura  
   

celodnevni 72 
do 3 ure 42 

Zavodi in društva s sedežem izven 
Občine Majšperk 

dodatna ura  
   
Društva za izvajanje plačljivih 
dejavnosti 

do 3 ure 10,80 

 
 

3. Kulturna dvorana v KPC Majšperk 
 

Uporabnina Čas uporabe Cene z 
DDV 

celodnevni 600 Komercialna uporaba 
do 4 ure 402 

   
celodnevni 300 Zavodi in društva ter politične 

stranke s sedežem v Občini 
Majšperk  

do 4 ure 96 

   
celodnevni 402 Zavodi in društva s sedežem izven 

Občine Majšperk ter podjetja s 
sedežem v Občini Majšperk 

do 3 ure 192 

   
 
 
4. Cenik uporabe dvoran se objavi na vidnem mestu v dvoranah, na oglasni deski in spletni 

strani upravljavca. 
 
5. Cenik velja od sprejema dalje in velja do sprejema novega cenika. 
 
 
Številka: 3528-6/2013- 
Majšperk, dne: 29. 8. 2013 
 
 
        dr. Darinka Fakin 
        županja 
 
 


