
PRILOGA SKLEPA št. 35280-1/2016, z dne 11. 01. 2017: 
 

CENIK uporabe prireditvenega prostora Taverna in njenih prostorov  
 

 

 

Vse cene so z vključenim DDV. 

 

*Strošek uporabnine vključuje najem "odprte" površine objekta (površina pod streho, brez notranjih 

poslovnih prostorov) in razpoložljive tehnične opreme (brez stroškov dela) ter uporabo WC-jev v času 

njihovega rednega obratovanja.  

** Vključuje materialne stroške nabave sanitarnega materiala in čiščenje sanitarij. 

 

Do oprostitve plačila uporabnine so opravičeni tisti uporabniki Taverne in njenih delov – organizatorji 

prireditev, ki jih Mestna občina Koper sofinancira s strani javnega razpisa za sofinanciranje prireditev 

na območju Mestne občine Koper. Organizator takih prireditev mora poravnati le obratovalne in 

druge stroške (voda, elektrika, uporaba wc-jev …), v skladu s potrebami za izvedbo posamezne 

prireditve, po navedenem ceniku.  

  

Koper, 11. 01. 2017 

Vsebina: Neprofitna vsebina Komercialna vsebina

Uporabnina za uporabo Taverne - 1 dan* 20,00 € 80,00 €

Uporabnina za uporabo Taverne - 2 dni* 35,00 € 120,00 €

Uporabnina za uporabo Taverne - 3 dni* 50,00 € 150,00 €

Uporabnina za uporabo Taverne - od 4 do 14 dni (na dan)* 14,00 € 45,00 €

Uporabnina za uporabo Taverne - od 15 dni dalje (na dan)* 12,00 € 40,00 €

Nadomestilo za uporabo električne omarice (pavšalna 

cena/prireditev)
10,00 € 30,00 €

Tokovina (električna energija)/dan (pavšalna ocena) - prireditev ne 

zajema ponudbe gostinskih storitev
3,00 € 5,00 €

Tokovina (električna energija)/dan/na gostinskega ponudnika 

(pavšalna ocena) - prireditev zajema ponudbo gostinskih storitev 
10,00 € 20,00 €

Nadomestilo za uporabo priključka za vodo (pavšalna 

cena/prireditev) 
10,00 € 30,00 €

Nadomestilo za porabo vode / dan (pavšalna ocena) - prireditev ne 

zajema ponudbe gostinskih storitev
3,00 € 6,00 €

Nadomestilo za porabo vode / dan (pavšalna ocena) - prireditev 

zajema ponudbo gostinskih storitev
10,00 € 30,00 €

Nadomestilo za uporabo električne omarice (pavšalna 

cena/prireditev/omarico)
10,00 € 30,00 €

Tokovina (električna energija) po dejanski porabi po dejanski porabi

Nadomestilo za uporabo priključka za vodo(pavšalna 

cena/prireditev)
20,00 € 50,00 €

Poraba vode po dejanski porabi po dejanski porabi

Dežurna oseba/h (glede na vsebino aktivnosti) 15,00 € 20,00 €

Najem tehnika/h 25,00 € 40,00 €

Povečanje/zmanjšanje/odstranitev odra/postavitev stolov in druge 

dodatne opreme (stroški dela/h/osebo)
10,00 € /h 10,00 € /h

Nadomestilo za uporabo WC-jev in sanitarne opreme/h (se obračuna 

za vsako uro obratovanja wc-jev, zunaj rednega delovnega časa 

obratovanja) **

10,00 € /h 15,00 € /h

EUR (z DDV)

Dodatni stroški - UPORABNINA OD 15. DNI DALJE

Druge storitve:

Dodatni stroški - UPORABNINA DO VKLJUČNO 14. DNI


