Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju, države pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07), Uredbe o
stvarnem premoženju, države pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07 in 94/07) ter 6., 7., 15. in 82. člena
Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža, na svoji ….
redni seji, dne ……..2009, sprejel

SKLEP
o določitvi višine najemnine za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina
Straža
1. člen
Za prostore, ogrevanje in opremo, ki se oddajajo v najem, se določi najemnina na podlagi naslednjega
cenika:
KRAJ
STRAŽA
STRAŽA
STRAŽA
STRAŽA

STRAŽA
STRAŽA

VAVTA VAS
VAVTA VAS
VAVTA VAS

STORITEV
Najem velike dvorane v kulturnem domu:
- do dveh ur (za vaje)
- en dan, oz. za prireditev
Najem tehnične opreme v dvorani (ozvočenje) na dan
Ogrevanje velike dvorane v času kurilne sezone:
- začetna ura
- nadaljnja ura
Najem male dvorane v kulturnem domu :
- do dveh ur
- vsak nadaljnja ura
- en dan
Ura ogrevanja male dvorane v času kurilne sezone
Najem sejne sobe na sedežu občine:
- do dveh ur
- vsaka nadaljnja ura
- en dan
Poslovilna vežica v Vavti vasi
Najem tehnične opreme za poslovilno slovesnost
(ozvočenje, vozički, zastave)
Ura ogrevanja poslovilne vežice v kurilni sezoni

CENA V EUR
30,00
150,00
30,00
20,00
10,00
10,00
8,00
30,00
3,00
10,00
8,00
30,00
50,00
20,00
3,00

2. člen
Cene najema iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi stroške čiščenja, stroške elektrike in stroške
skrbnika prostora. V ceno ni vštet DDV.
Zavezanci za plačilo najema so društva, osebe javnega prava, ter pravne in fizične osebe.
Društva s sedežem v Občini Straža in pod pogojem da se financirajo iz proračuna Občine Straža imajo
po predhodnem dogovoru uporabo prostorov dvorane in sejne sobe brezplačno, če z uporabo prostorov
ne pridobivajo sredstev, oz. se v njih ne izvaja komercialna dejavnost. Pobiranje prostovoljnega
prispevka se na smatra za pridobivanje sredstev.
V kolikor je namen uporabe prostorov in opreme v interesu Občine Straža, je uporaba lahko
brezplačna, o čemer odloči župan s sklepom ali z sklenitvijo dogovora.

3. člen
Skrbnik prostora je zadolžen za odklepanje in zaklepanje prostorov, ki jih potrebuje najemnik za
izvedbo dogodka.
4. člen
Najemnik prostora je dolžan uporabljati prostor in opremo samo za namene, za katere je predvidena in
namenjena. Uporabljati jih mora kot dober gospodar in je dolžan povrniti vso škodo, ki nastane ob
nestrokovni uporabi prostorov in opreme. Prostore mora uporabljati v skladu s hišnim redom.
5. člen
Najemnino je najemnik dolžan poravnati na podlagi izstavljenega računa, ki ga izstavi občinska
uprava. Najemnik je dolžan pred najemom le tega naročiti z naročilnico.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
7. člen
Sklep o določitvi višine najemnine za prostore, s katerimi razpolaga Občina Straža, se objavi na
oglasni deski Občine Straža in internetni strani Občine Straža.
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