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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi – UPB1
(MUV, št. 35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, na 6.
redni seji, dne 13. junija 2019, sprejel

SKLEP
o pravilih in cenik storitev najema prireditvenega šotora in
opreme občine Selnica ob Dravi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili in cenikom se ureja način, postopek, obveznosti
in cena najema večnamenskega šotora, pagod in kompletov miz s
klopmi v lasti Občine Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: šotora).
2. člen
Šotor se oddaja v najem zainteresiranim uporabnikom (fizičnim ali pravnim osebam), na podlagi vloge za najem šotora.
Šotor se oddaja v najem najemnikom iz teritorialnega območja Občine Selnica ob Dravi ter tudi drugim najemnikom izven
teritorialnega območja Občine Selnica ob Dravi.
3. člen
Postopek oddaje šotora v najem vodi občinska uprava Občine
Selnica ob Dravi.
Najemnik mora podati vlogo za najem šotora vsaj 14 dni pred
želenim terminom najema oziroma prireditvijo.
4. člen
Občina Selnica ob Dravi ima pravico, da v primeru nujnosti
uporabe šotora zahteva vračilo šotora.
Občina Selnica ob Dravi lahko prekliče najem in zahteva vračilo šotora ob vsakem času, če najemnik brez soglasja spremeni
predmet najema oziroma oddaja predmet najema v podnajem
drugi fizični ali pravni osebi.

-

5. člen
Šotor se uporablja za naslednje namene:
za potrebe civilne zaščite,
prireditve v Občini Selnica ob Dravi,
prireditve društev, ki imajo sedež v Občini Selnica ob Dravi,
ostale prireditve, na podlagi predhodne prijave pri lastniku
šotora.

6. člen
Organizator prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev, sodelujočih in obiskovalcev ter zagotoviti vse druge
varnostne ukrepe, ki jih določajo predpisi.
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Organizator prireditve mora zagotoviti:
prevoz šotora,
moštvo za postavitev in odstranitev šotora.
Organizator prireditve prevzema tudi vso civilno odgovornost za morebitne poškodbe šotora in opreme in nesreče v zvezi
z uporabo šotora, ko ga uporablja.
Občina Selnica ob Dravi kot lastnica šotora ne odgovarja za
morebitne poškodbe udeležencev prireditve.
Organizator prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev, sodelujočih in obiskovalcev ter zagotoviti vse druge
varnostne ukrepe, ki jih določajo predpisi.

-

II. POGOJI IN NAČIN NAJEMA
7. člen
Občina Selnica ob Dravi z organizatorjem sklene pogodbo
o najemu šotora in ostale opreme. V pogodbi se poleg splošnih
plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih
lastnika in organizatorja določi odgovorno oseba organizatorja,
ki odgovarja za uporabo, prevoz, postavitev in spravilo šotora in
opreme ter morebitno povzročeno škodo.
V 8 dneh po prejemu pogodbe mora organizator podpisani
izvod pogodbe vrniti Občini Selnica ob Dravi. Če podpisana pogodba s strani organizatorja ni vrnjena v 8 dneh od izdaje pisnega
poziva za podpis, se šteje, da je organizator odstopil od pogodbe.
8. člen
Najemnik prevzame in vrne šotor pri Občini Selnica ob Dravi
v delovnem času občine.
Najemnik mora uporabljati šotor kot dober gospodar ter po
prenehanju najemnega razmerja predmet najema vrniti v stanju,
v kakršnem ga je prevzel, v delovnem času občine.
9. člen
V primeru potrebe po čiščenju ali pranju šotora je najemnik
dolžan to opraviti sam oziroma plačati stroške čiščenja.
V kolikor nastane na šotoru kakršnakoli druga škoda za čas
trajanja najemnega razmerja je najemnik dolžan nastalo škodo
povrniti.
III. CENIK NAJEMA ŠOTORA IN OPREME
10. člen
Cena najema šotora oziroma opreme znaša:
PREDMET NAJEMA

ZA KOMERCIALNE
IN NEKOMERCIALNE
NAMENE IZ IN IZVEN
OBMOČJA OBČINE

VEČNAMENSKI ŠOTOR

500 EUR/dan

PAGODA - 1 KOMPONENTA

30 EUR/dan

KOMPLET MIZA IN 2 KLOPI

4 EUR/dan

V ceno je vključen DDV.
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V primeru, da je ista oseba najemnik šotora več dni, se lahko
zaračuna zmanjšana najemnina glede na število dni najemnega
razmerja.
IV. OSTALE DOLOČBE
11. člen
Prednost pri najemu prireditvenega šotora ima Občina Selnica ob Dravi ter druge pravne in fizične osebe iz območja Občine
Selnica ob Dravi.
12. člen
Župan lahko odobri brezplačen najem šotora v primeru, da je
Občina Selnica ob Dravi soorganizator javne prireditve, da gre
za prireditev posebnega občinskega pomena oziroma gre za humanitarne prireditve.
13. člen
Po zaključenem najemu se najemniku izstavi račun, ki ga je
najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od datuma izdaje računa.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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