Na podlagi 23. člena Statuta javnega zavoda Kulturni center Semič, 19. člena Pravilnika za
vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič ter sklepa
Občinskega sveta Občine Semič št. 007-02/2008-149 je Svet javnega zavoda Kulturni
center Semič na svoji 5. seji dne 13. 6. 2022 izdal soglasje za

PRAVILNIK
o uporabi prostorov in tehnike v
Kulturnem centru Semič, Telovadnici Partizan in
Muzejskih hiši Semič
Splošne določbe
1. člen
Pravilnik določa način in pogoje, pod katerimi javni zavod Kulturni center Semič, kot
upravljalec objektov in opreme, oddaja v uporabo prostore in tehniko v Kulturnem centru
(KC Semič) in Telovadnico Partizan.
V pravilniku so upoštevana določila Zakona o uresničevanju javnega interesa z kulturo
(ZUJIK), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1) ter Zakona o športu.
Uporaba prostorov predstavlja oddajo premoženja v uporabo po posameznih urah ali
dnevih, pri čemer oddaja po urah ne sme preseči povezanih 23 ur, oddaja po dnevih pa ne
povezanih 31 dni.
Predmeti uporabe so:
- dvorana v Kulturnem centru Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič,
- sejna soba in konferenčna soba z avlo v Kulturnem centru Semič, Prosvetna ulica 4,
8333 Semič,
- Telovadnica Partizan
- Muzejska hiša Semič (MHS).
Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba.
Pogoji uporabe
2. člen
Za uporabo prostorov je potrebno pridobiti predhodno soglasje upravljalca (direktorja)
javnega zavoda in predložiti vso potrebno dokumentacijo za prijavo javne prireditve oz.
shoda ali prodaje v Kulturnem centru Semič, Telovadnici Partizan ali Muzejskih hiši
Semič, zaradi terminske razporeditve zasedenosti prostorov.
Soglasje je potrebno pridobiti najkasneje 20 dni pred predvideno uporabo.
Prednost pri uporabi prostorov KC Semič in MHS ima tista stranka, ki prva vloži vlogo.

3. člen
Kulturni izvajalci, ki jih Občina Semič sofinancira na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter druga kulturna društva, ki
delujejo v javnem interesu, uporabljajo prostore objektov navedene v 1. čl. tega Pravilnika
pod pogojih iz 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in 67. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
po cenah navedenih v cenikih kot nadomestilo za uporabo prostorov.
Javni zavodi, ki so financirani v celoti ali delno za svoje delovanje iz proračunskih sredstev
Občine Semič občasno uporabljajo prostore objektov navedenih v 1. čl. tega Pravilnika
skladno z ustreznimi dogovori in zakonodajo.
Telovadnica Partizan je športni objekt, ki se uporablja za športne namene skladno z
Zakonom o športu. Lahko pa se uporablja tudi v druge namene.
Za komercialne prireditve in prireditve, ki se ne uvrščajo v katero od prejšnjih kategorij, se
zaračunava uporaba in ostali stroški po veljavnem ceniku. Direktor ima možnost dogovor o
soorganizaciji dogodka. V teh primerih je potrebno oblikovati dokument (pogodba ali
sklep), iz katerega so razvidna razmerja med partnerji.
Uporabnik lahko odpove upravljalcu že dogovorjeni termin in se dogovori za novi termin
le iz utemeljenih razlogov, o čemer je dolžan obvestiti upravljalca, takoj ko izve za
utemeljen razlog oz. najmanj 14 dni pred dogodkom.
V prostorih avle se lahko izvaja pogostitev s suho hrano, za kar se plača Kulturnemu
centru strošek čiščenja po ceniku.
4. člen
Uporaba prostorov se zaračunava po veljavnih cenikih, ki jih izda organ odgovoren za
izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Ceniki je objavljen na uradni
internetni strani javnega zavoda.
5. člen
Pridobljeni prihodki se uporabljajo skladno z veljavno zakonodajo.
6. člen
Javni zavod Kulturni center Semič vodi evidenco in razpored uporabe prostorov.
Obveznosti upravljalca in uporabnika
7. člen
Uporabnik je dolžan:
− prostore in opremo uporabljati izključno za namen, za katerega je pridobil dovoljenje
upravljalca,

− poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev,
− direktorju javnega zavoda Kulturni center Semič prijaviti morebitne poškodbe ali
odtujitve najetih prostorov in inventarja. Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s
strani uporabnika, jih je le ta dolžan odpraviti oziroma poravnati vso nastalo škodo,
− izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva pri delu v času uporabe,
− upoštevati in spoštovati hišni red in navodila upravljalca,
− prostore vrniti v prejetem stanju,
− o morebitnih napakah v ali na objektu nemudoma obvestiti direktorja,
− plačati za uporabo po izstavljenem računu pred ali po dogodku.
8. člen
Upravljalec prostorov po dogovoru z uporabnikom zagotoviti tehnično pomoč pri pripravi
prostorov in tehnike.
Upravljalec prostorov urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje prostorov.
9. člen
Upravljalec prostorov ne prevzema nikakršne odgovornosti za osebno opremo in lastnino
uporabnikov ali obiskovalcev.
Končne določbe
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po izdanem soglasju Sveta javnega zavoda
Kulturni center Semič.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi prostorov in tehnike v
Kulturnem centru Semič in Telovadnici partizan št. 014-05/2017-2 z dne 28.2.2019.
Pravilnik je objavljen na spletni strani javnega zavoda Kulturni center Semič.
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