
                      OSNUTEK  PRAVILNIKA O UPORABI PROSVETNEGA DOMA                       
                      ARTIČE  ( sprejet na 8.seji sveta KS Artiče dne 13.12.2011) 
 
 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 
 
S pravilnikom o uporabi Prosvetnega doma Artiče (v nadaljevanju: pravilnik) se urejajo način 
in pogoji oddajanja večnamenske dvorane s pripadajočimi prostori in inventarjem v  
Prosvetnem domu Artiče (v nadaljevanju: PD Artiče).  
 
Lastnik PD Artiče je Občina Breţice, Krajevna skupnost Artiče (v nadaljevanju: KS Artiče) pa 
je upravljavec PD Artiče. 
 
PD Artiče  lahko koristi fizična ali pravna oseba.  
 
Svet KS Artiče sprejme sklep, kateri prostori se lahko koristijo za določene dejavnosti in 
katero društvo jih lahko koristi za svojo redno dejavnost. 
 
Svet KS Artiče imenuje gospodarja PD Artiče na predlog predsednika sveta KS Artiče, ki 
dela v skladu s tem pravilnikom, hišnim redom in po navodilih tajništva KS Artiče oz. 
predsednika sveta KS Artiče. 
 
Vsako društvo, ki prostore PD Artiče koristi za izvajanje svoje dejavnosti, določi predstavnika 
društva, ki Svetu KS Artiče, tajništvu in predsedniku Sveta KS Artiče poroča o problematiki 
glede koriščenja PD Artiče oz. podaja predloge k boljšemu in hitrejšemu reševanju teţav.  

 
 
2. UPORABA PROSVETNEGA DOMA    
 
2. člen 
 
V uporabo se izdajajo naslednji prostori PD Artiče: avla, sanitarije, dvorana z odrom, kuhinja, 
podstrešni prostori za potrebe folklorne skupine, spodnje garderobe, soba št. 2 in 3 za 
potrebe sveta KS Artiče in vseh ostalih delujočih društev. (soba št. 1 se  uporablja za potrebe 
tajništva KS Artiče) 
 
Za uporabo PD Artiče in pripadajočih prostorov je potrebno predhodno soglasje upravljavca 
KS Artiče in predloţitev vse potrebne dokumentacije za prijavo javne prireditve oz. shoda 
pred PD Artiče. 
 
V primeru uporabe dvorane, pripadajočih prostorov oz. inventarja se z najemnikom sklene 
pisni dogovor. Brez pisnega dogovora o dodelitvi prostorov in inventarja nima nihče pravice 
koriščenja, niti zadrţevanja v domu. Predsednik Sveta KS Artiče z lastnoročnim podpisom na 
pisni dogovor poda soglasje za najem dvorane, pripadajočih prostorov in inventarja. Po 
podpisu dogovora in s soglasjem predsednika Sveta KS Artiče, prejme uporabnik  ključe 
prostorov, ki jih uporablja, in zadolţi inventar. Pisni dogovor uporabnik  podpiše v prostorih 
tajništva KS Artiče, kjer se hrani dvojnik.      
 
3. člen 
 



Na podlagi danega soglasja se za uporabo PD Artiče izda račun, ki ga je uporabnik  dolţan 
plačati v roku 15 dni od njegove izdaje.  
 
4. člen 
 
Prednost pri uporabi PD Artiče imajo društva, ki delujejo v okviru KS Artiče, in OŠ Artiče. 
Društva in OŠ Artiče morajo konec leta oziroma v začetku naslednjega leta na KS Artiče 
predloţiti koledar predvidenih prireditev, datume - dneve planiranih vaj, ki jih nameravajo 
izvajati v prostorih PD Artiče. Tajništvo KS Artiče vodi in tekoče usklajuje planirano 
zasedenost PD Artiče. 
 
Za dneve, ko je predvidena prireditev po koledarju društev, najem PD Artiče s  strani drugih 
najemnikov ni mogoč.  

 
 
3. UPORABA PROSTOROV ZA OŠ ARTIČE IN DRUŠTVA, KI DELUJEJO V 
OKVIRU KS ARTIČE                                                               
 
5. člen 
 
Prostore PD Artiče za svoje potrebe uporabljajo Prosvetno društvo KUD Oton Ţupančič 
Artiče in druga društva, ki delujejo v okviru KS Artiče in so oproščena plačila uporabe 
prostorov. Po predhodnem dogovoru z društvi se poravnava del stroškov ogrevanja in 
elektrike. Uporabniki - vsa društva, so dolžni dvorano, sanitarije in druge prostore ki jih 
koristijo, za sabo počistiti. Prav tako so uporabniki odgovorni za obnašanje in početje 
svojih članov in obiskovalcev. Če le ti kršijo hišni red oziroma delajo nered v PD Artiče, ga 
mora uporabnik ali drug pooblaščen organ odstraniti iz PD Artiče. 
 
Za svoje potrebe uporablja prostore PD Artiče OŠ Artiče, s katero je dogovorjeno, da vse 
prostore, ki jih uporablja, očisti pred in po uporabi. Uporaba prostorov PD Artiče je za OŠ 
Artiče brezplačna.   
 
Društva, ki imajo sedeţ na območju KS Artiče, so dolžna plačati uporabo prostorov v 
primeru komercialne prireditve, v primeru prireditve, na kateri se sprejema 
prostovoljni prispevek za prireditelja, v primeru organizacije zabav za društva, občnih 
zborov, predavanj z uporabo ozvočenja in ostale opreme. Cena najema  je predvidena 
za vsa društva z enotnim zneskom, zaračunajo se tudi  stroški, ki nastanejo v času 
najema (elektrika, čiščenje, ogrevanje) v skladu s cenikom. 
 

 
4. POGOJI UPORABE PROSVETNEGA DOMA 
 
6. člen 
 
Uporaba PD Artiče in inventarja se zaračunava po veljavnem ceniku, ki ga do konca 
decembra tekočega leta sprejme Svet KS Artiče za naslednjo leto. 
 
Uporabnik je dolţan obvestiti upravljalca o odpovedi prireditve. 
 
7. člen 
 
Denar od prejetih vplačil uporabe se uporablja namensko za vzdrţevanje PD Artiče ter za 
tekoče stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje, dimnikarske storitve, voda, komunala, 
zavarovanje objekta itd.)  



 
 
8. člen 
 
Uporabniki so dolţni v času uporabe prostorov vzdrţevati red in disciplino, varovati opremo, 
upoštevati poţarne in druge varnostne ukrepe ter pri tem upoštevati hišni red in navodila 
gospodarja. 

 
 
5. OBVEZNOSTI UPORABNIKA PROSVETNEGA DOMA   
 
9. člen 
 
Vsak uporabnik je dolţan:  
 

1. svojo prisotnost obvezno z vsakim prihodom evidentirati z vpisom v zvezek, ki se 
nahaja v predprostoru » Evidenca uporabe PD Artiče«,  

2. najete prostore uporabljati v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi,  
3. poskrbeti za varnost izvajalcev in udeleţencev,  
4. gospodarju ali upravljalcu  prijaviti morebitne poškodbe ali odtujitve najetih prostorov 

in inventarja. Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s strani najemnika oz 
uporabnika, jih je le ta dolţan odpraviti, oziroma poravnati vso nastalo škodo,  

5. upoštevati ukrepe s področja poţarne varnosti in se drţati navodil o poţarni varnosti, 
ki so izobešena v PD Artiče na za  to predvidenih mestih,  

6. upoštevati in spoštovati hišni red,  
7. prostore zapustiti v enakem stanju kot jih je prevzel, o morebitnih napakah v ali na 

objektu nemudoma obvestiti gospodarja oz. upravljavca,  
8. uporabnik je dolţan pripraviti vse prostore, ki jih potrebuje za izvedbo prireditve in 

pospraviti za seboj po končani prireditvi ali plačati dejanske stroške priprave in 
čiščenja 

 
10. člen 
 
Ta pravilnik je bil sprejet na....... seji sveta KS Artiče dne, ........ in začne veljati naslednji dan 
po sprejemu na Svetu KS Artiče. 
       
 
 
 
       Predsednik Sveta KS Artiče 
        Anton Gajšek 


