
8 
                     
                 OBČINA LENART     

 Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR. 

 Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/720-73-52 

 

 

 

Številka: 610-10/2019 

Datum:   31.5.2019 

 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

P R A V I L N I K A 

o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart 

 

GRADIVO PRIPRAVILA : Občinska uprava Občine Lenart 

 

NOSILEC: Darja Ornik 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 

– Odl. US, 45/1994 – Odl. US, 571994, 14/1995, 20/1995 – Odl. US, 63/1995 – ORZLS19, 

73/1995 – Odl. US, 9/1996 – Odl. US, 39/1996 – Odl. US, 44/1996 – Odl. US, 26/1997, 

70/1997, 10/1998, 68/1998 – Odl. US, 74/1998, 12/1999 – Skl. US, 16/1999 – popr., 59/1999 

-  Odl. US, 70/2000, 100/2000 - Skl. US, 28/2001 - Odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - 

Skl. US, 51/2002, 108/2003 - Odl. US, 72/2005, 21/2006 - Odl. US, 60/2007, 14/2007 - 

ZSPDPO, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US),  8. člena 

Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/2006),  6. in 10. člena Uredbe  o 

načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, 

št. 105/2008), 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), 

Pravilnika o uporabi    prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart (MUV, št. 32/2010) 

in  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih 

objektih Občine Lenart (MUV, št. 3/2015) je Občinski svet Občine Lenart, na 4. redni seji, 

dne …….. sprejel Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih 

objektih Občine Lenart, kot so predložene. 



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 

– Odl. US, 45/1994 – Odl. US, 571994, 14/1995, 20/1995 – Odl. US, 63/1995 – ORZLS19, 

73/1995 – Odl. US, 9/1996 – Odl. US, 39/1996 – Odl. US, 44/1996 – Odl. US, 26/1997, 

70/1997, 10/1998, 68/1998 – Odl. US, 74/1998, 12/1999 – Skl. US, 16/1999 – popr., 59/1999 

-  Odl. US, 70/2000, 100/2000 - Skl. US, 28/2001 - Odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - 

Skl. US, 51/2002, 108/2003 - Odl. US, 72/2005, 21/2006 - Odl. US, 60/2007, 14/2007 - 

ZSPDPO, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US),  8. člena 

Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/2006),  6. in 10. člena Uredbe  o 

načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, 

št. 105/2008), 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), 

Pravilnika o uporabi    prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart (MUV, št. 32/2010) 

in  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih 

objektih Občine Lenart (MUV, št. 3/2015) je Občinski svet Občine Lenart, na 4. redni seji, 

dne …….. sprejel Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih 

objektih Občine Lenart 

 

 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih objektih 

Občine Lenart 

 

I. 

 

5. člen se v 4. odstavku spremeni, tako da se glasi: 

 

Prireditveni prostor na ŠRC Polena: 

Kulturne, zabavne, turistične in druge prireditve ter dogodki. 

Uporaba prostora na ŠRC Polena za zasebne subjekte: zasebni subjekti lahko uporabijo 

prostor za zbiranja iz 5. člena Zakona o javnih zbiranjih (n. pr. družinske praznike, svečanosti, 

srečanja in podobno), oziroma vsakokratnih veljavnih predpisov, ki urejajo javna zbiranja. 

Pravilnik se ne uporablja za prireditve, ki potekajo izključno na športnih in rekreativnih 

površinah. 

 

9. člen se v 5. točki spremeni tako, da se glasi: 

 

A. Zasebnim subjektom,  ki  uporabljajo prireditveni prostor na ŠRC Polena na podlagi  

5. člena Zakona o javnih zbiranjih (svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske 

praznike in podobna zbiranja) oziroma vsakokratnih predpisih, ki urejajo javna 

zbiranja,  se dovoli uporaba prireditvenega prostora na ŠRC Polena do 22. ure. 

B. Za prireditve, ki se izvajajo v prireditvenem prostoru na ŠRC Polena,  izda  pristojni 

občinski organ dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s  hrupom, če se 

zvočne naprave ne bodo uporabljale več kakor osem ur, od tega največ štiri ure v času 

noči in največ do 2. ure ponoči, pri čemer se za čas uporabe zvočnih naprav šteje 

celoten čas njihove uporabe od začetka do konca prireditve, vključno z vmesnimi 

prekinitvami. V skladu s tem določilom se dovoli čas trajanja prireditve, kar se 

opredeli v pogodbi. 

C. Za prireditve v prireditvenem prostoru na ŠRC Polena  dovoljenje za začasno 

čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko pristojni občinski organ izda tudi za 

prireditev, ki traja več dni zaporedoma, če se v posameznem dnevu zvočne naprave 

uporabljajo največ osem ur, od tega največ štiri ure v času noči in največ do 2.00 

ponoči, ali za več prireditev skupaj, če jih organizira ista oseba na istem kraju v 



obdobju šest mesecev po izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s 

hrupom, število prireditev pa ni večje od šest. V skladu s tem določilom se dovoli čas 

trajanja prireditev, kar se opredeli  v pogodbi. 

D. Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s 

hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne 

glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma 

poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za 

tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako  

drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala. V skladu s tem določilom se 

določi tudi čas trajanja prireditev, kar se opredeli v pogodbi, posamezna prireditev 

lahko traja dalj časa od 8 ur, ne glede na obdobje dneva. 

 

9. člen se v 6. točki spremeni, tako da se glasi: 

 

Uporabnik mora poskrbeti, da se v roku  štiri  (4) ure po končani prireditvi prireditveni prostor 

in območje Polene v celoti počisti in da se v roku 24 ur po končani prireditvi odstranijo 

postavljeni objekti in  se vzpostavi prvotno stanje pred prireditvijo. Ob predaji in prevzemu 

prireditvenega prostora na ŠRC Polena se opravi pregled, na katerem sta prisotna predstavnik 

lastnika in uporabnika ter se sestavi zapisnik. 

 

12. člen se v 1. odstavku spremeni, tako, da se glasi: 

 

Javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Lenart in društva, ki delujejo in imajo sedež na 

območju občine Lenart in ki v prostorih ne izvajajo pridobitne dejavnosti (gostinska ali druga 

dejavnost, katere namen je ustvarjanje dobička) prostore iz 1. člena tega pravilnika 

uporabljajo brezplačno.  

 

 

13. člen se v 6. alineji ( Športna dvorana Lenart) spremeni tako, da se glasi: 

 

Višina nadomestila za uporabo znana: 

 

Objekt Prostor Cena na uro 

EUR 

Cena na dan 

EUR 

Cena na mesec 

Športna dvorana 

Lenart 

Dvorana in 

spremljajoči 

prostori 

40,00 300,00 ----- 

 

Doda se 5. odstavek, ki se glasi: 

 

Za uporabo Športne dvorane Lenart uporabnik Občini  Lenart pred sklenitvijo pogodbe 

predloži dokazilo o plačilu  storitev pooblaščenemu čistilnemu servisu  za čiščenje Športne 

dvorane Lenart po uporabi in dokazilo o plačilu prisotnosti pooblaščene osebe v času  uporabe 

dvorane, pomoči  in priprave dvorane za prireditev  (polaganje talnih oblog, pospravljanje 

ipd,…)  upravniku dvorane- Športni zvezi Lenart oz. vsakokratnemu upravniku.  

 

 

 

 

 



II. 

 

 

Vsa ostala določila Pravilnika o uporabi    prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart 

(MUV, št. 32/2010) in  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi 

prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart (MUV, št. 3/2015) ostanejo nespremenjena. 

 

 

III. 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine 

Lenart pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestnuiku. 

 

Št: 610-10/2019 

Datum: 

 

 

 

       mag. Janez Kramberger, dr. vet,. med. 

        župan Občine Lenart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazložitev 

 

Pravilnik o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart  (MUV, št. 32/2010 in 

3/2015) v 5. členu opredeljuje   namembnost prostorov v prireditvenih objektih v lasti Občine 

Lenart.  

Prireditveni prostor na ŠRC  Polena je Občina Lenart na podlagi pogodbe doslej že večkrat 

dala v uporabo  zasebnim subjektom za zasebne namene, za zbiranja iz 5. člena Zakona o 

javnih zbiranjih  (družinske praznike, svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje in podobna 

zbiranja),   to je  za zbiranja, ki jih po Zakonu  o javnih zbiranjih ni potrebno prijaviti 

pristojnemu organu. 

V 5. členu  besede »fizične osebe«, nadomestijo besede »zasebni subjekti«, črta se dikcija 

»kjer se pričakuje največ 200 udeležencev«. 

 

Ugotavljamo, da je v nekaterih primerih  prišlo do uporabe, ki ni v skladu z nameni 

Pravilnika.   

 

Zaradi občasnih nepravilnosti pri uporabi prireditvenega prostora na ŠRC Polena predlagamo, 

spremembo in dopolnitev določil v 9. členu, točka 5. Pravilnika, ki opredeljujejo način 

uporabe  ŠRC Polena za zasebne subjekte. 

 

Zasebnim subjektom,  ki  uporabljajo prireditveni prostor na ŠRC Polena za zasebne namene, 

se dovoli uporaba prireditvenega prostora na ŠRC Polena do 22. ure  (9. člen, točka 5A). 

 

Spremembe in dopolnitve v 9. členu  Pravilnika (točki 5 B in 5 C),  ki  določajo čas  trajanja 

prireditve  v prireditvenem prostoru na ŠRC Polena, so opredeljene  v skladu z določbami 6. 

člena Uredbe  o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. 

 

Točka  5D, 9. člena  določa trajanje prireditev, ki  potekajo v času občinskih ali državnih 

praznikov in dela prostih dnevih,  tradicionalne prireditve, ki potekajo oziroma se izvajajo na 

istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditve, ki bo take prireditve postale. V skladu 

z 10. členom Uredbe  o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah 

povzročajo hrup,  lahko pristojni občinski organ v dovoljenju za začasno čezmerno 

obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi 

čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, temu je prilagojen tudi čas trajanja 

posamezne prireditve, ki lahko traja več kot 8 ur, ne glede na obdobje dneva. V skladu s tem 

določilom se določi tudi čas trajanja prireditev, kar se opredeli v pogodbi. 

 

 V 6. točki 9. člena je spremenjen čas, v katerem je potrebno ŠRC Poleno, počistiti in 

pospraviti po prireditvi. Pravilnik iz leta 2010 je določal, da je moral uporabnik prireditveni 

prostor na ŠRC Polena počistiti v času 8 ur po končani prireditvi. V Spremembah  in 

dopolnitvah Pravilnika je določeno, da mora uporabnik prostor počistiti v roku 4 ure po 

končani prireditvi.   

 

V 12. členu, ki določa brezplačno uporabo prostorov, je dodano besedilo »javni zavodi, 

katerih ustanoviteljica je Občina Lenart«, v Pravilniku iz leta 2010 so bila navedena samo 

društva. 

 

V zvezi z uporabo Športne dvorane Lenart ugotavljamo, da je prihaja do problemov v zvezi s  

pripravo dvorane za prireditve (polaganje talnih oblog in čiščenjem, zlasti pri uporabi v 

komercialne namene, kot so koncerti ,…). Zaradi tega smo spremenili 13. člen. Znižana je 



cena uporabe  Športne dvorane Lenart, uporabnik, pa mora  pred sklenitvijo pogodbe z 

Občino pooblaščenemu čistilnemu servisu poravnati stroške  čiščenja, upravniku pa prisotnost 

pooblaščene osebe in  pripravo dvorane (polaganje talnih oblog, pospravljanje,… ) in 

dokazilo predložiti Občini. 

 


