
  

                                
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA JESENJE 

                 OPĆINSKO VIJEĆE                              

 

KLASA: 021-05/05-01/144 

URBROJ: 2140-05-05-1 

Gornje Jesenje,  25. 11. 2005. 

 

 

 

Na temelju članka Statuta Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije»,broj 13/01) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 7. sjednici 

održanoj dana 25. 11.  2005. godine donijelo je  

 

 

P R A V I L N I K 

o uvjetima i postupku davanja na korištenje dvorane Doma kulture u  

Gornjem Jesenju 

 

 

I. 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak davanja na korištenje dvorane 

Doma kulture u Gornjem Jesenju (dalje u tekstu: dvorana). 

 

II. 

 Pravo korištenja dvorane, pod uvjetima iz ovog Pravilnika, imaju fizičke 

osobe s prebivalištem odnosno boravištem na području Općine Jesenje, udruge, 

političke strane, ustanove i druge pravne osobe koje djeluju na području Općine 

Jesenje. 

 

III. 

 Dvorana se može koristiti za razne svečanosti fizičkih osoba (svadbe i sl.), 

skupove političkih stranaka i druge aktivnosti u organizaciji udruga odnosno drugih 

pravnih osoba, za svečanosti u prigodi obilježavanja blagdana i sl. 

 

IV. 

 Za svako korištenje dvorane korisnik plaća naknadu u iznosu od 3.000,00 

kuna. 

 Naknada se plaća prije početka korištenja dvorane. 

 Naknada iz stavka 1. prihod je Proračuna Općine Jesenje i koristi se za 

održavanje dvorane. 

 

V. 



 Naknadu iz članka IV. ovog Pravilnika ne plaćaju udruge, političke stranke i 

ustanove jednom godišnje i to ako se dvorana ne koristi komercijalno. 

 

VI. 

 Korisnik je dužan nakon korištenja dvoranu ostaviti u stanju u kakvom je 

primio na korištenje. 

Eventualna oštećenja u dvorani kao i na inventaru korisnik je dužan popraviti, 

odnosno financijski podmiriti odmah po prestanku korištenja, u protivnom će isto 

učiniti Općina na njegov trošak prema cjeniku inventara koji utvrđuje općina. 

 

VII. 

 Osobe iz članka II. ovog Pravilnika podnose zahtjev za korištenje dvorane 

najkasnije 15 dana prije korištenja. 

 Korištenje dvorane u pravilu odobrava Upravni odjel općine. 

 

VIII. 

 Na temelju odobrenja iz članka VII. ovog Pravilnika, međusobna prava i 

obveze korisnika dvorane i Općine uređuju se ugovorom o korištenju dvorane. 

 Ugovor sadrži podatke o ugovornim stranama, datum i svrhu korištenja 

dvorane, iznos naknade za korištenje i rok plaćanja, odnosno utvrđuje o korištenju bez 

naknade, odredbu o podmirenju troškova nastalih oštećenjem dvorane i druge 

odredbe. 

 

IX. 

 Predaju na korištenje kao i pregled i preuzimanje dvorane nakon svakog 

korištenja vrši zaposlenik u Upravnom odjelu Habjanec Ivan. 

 

  

 

 

                                                                                        PREDSJEDNIK 

                                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                          Milan Jedvaj 


