
Na podlagi 11., 16. in 28. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03, 
34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na svoji 9. redni seji dne 2.3.2016 sprejel  
  
 
 

PRAVILNIK  
o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o uporabi kulturnega doma Šmartno in inventarja 

  
 

1. člen 
V Pravilniku o uporabi kulturnega doma Šmartno in inventarja (Uradni list RS, št. 49/15) se v celoti 
spremeni 4. člen, ki se po novem glasi: 
 
»Kategorije prireditev in drugih dogodkov: 
1. Prireditve občinskega pomena: prireditve in drugi dogodki, katerih organizator je Občina 
Šmartno pri Litiji oz. so v interesu občine, se obravnavajo kot prioritetne. O interesu občine na podlagi 
obrazložitve vlagatelja odloči župan. Uporaba prostorov je brezplačna. 
2. Humanitarne oz. dobrodelne prireditve. Uporaba prostorov je brezplačna, če se zbrana 
sredstva namenijo: 
- občanom občine Šmartno pri Litiji, 
- za delovanje društev in organizacij, katerih člani so občani občine Šmartno pri Litiji, 
- za kak drug namen, ki je v korist občine Šmartno pri Litiji. 
3. Prireditve, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji. Uporaba prostorov je brezplačna. 
4. Prireditve društev, ki imajo sedež v Občini Šmartno pri Litiji. Uporaba prostorov se zaračuna 
skladno s cenikom. 
5. Prireditve društev in drugih organizacij, ki nimajo sedeža v Občini Šmartno pri Litiji. 
Prireditve komercialnega značaja, ki jih organizirajo različne organizacije. Uporaba prostorov se 
zaračuna skladno s cenikom. 
6. Seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo društva in fizične osebe, ki 
imajo sedež in delujejo v Občini Šmartno pri Litiji oziroma stalno prebivališče. Uporaba prostorov se 
zaračuna skladno s cenikom. 
7. Seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo različne organizacije in 
fizične osebe, ki nimajo sedež in delujejo v Občini Šmartno pri Litiji oziroma stalno prebivališče. 
Uporaba prostorov se zaračuna skladno s cenikom. 
 
 

2. člen 
V celoti se spremeni priloga iz 6. člena Pravilnika o uporabi kulturnega doma Šmartno in inventarja 
(Uradni list RS, št. 49/15) in ni priloga tega pravilnika. 
 
 

3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  

         
 

Župan Občine Šmartno pri Litiji: 
Rajko Meserko l.r. 
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