OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
tel: 04 5869 231 / fax: 04 5869 270 / e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si
internet: http://www.jesenice.si

CENIK ZA NAJEM MUZEJA NA PROSTEM / POKRITEGA PROSTORA NA
STARI SAVI
V skladu s 50. členom Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) župan Občine Jesenice
sprejema cenik za oddajo nepremičnega premoženja Občine Jesenice v najem, in sicer vzhodni del
zemljišča s par. št. 902/224 k.o. 2175 – Jesenice v izmeri 1.908,00 m2, kot sledi:
Celodnevna najemnina: 273,00 EUR + DDV
Poldnevna najemnina: 137,00 EUR + DDV
Celodnevni najem polovice prostora: 136,50 EUR + DDV
Poldnevni najem polovice prostora: 68,30 EUR + DDV
Zemljišče je asfaltirano in pokrito s streho, ima posebno odjemno mesto elektrike in vode, na tem
območju pa je opravljena tudi meritev hrupa in se zemljišče lahko uporablja tudi za različne
prireditve.
POGOJI NAJEMA OZ. UPORABE
Zainteresirani najemnik, pred želenim datumom najema asfaltirane površine, na Občino Jesenice,
Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, naslovi dopis z želenim terminom in
namenom najema ali Vlogo za najem Muzeja na prostem. Z najemnikom bo sklenjena Najemna
pogodba. Najemnik se obvezuje znesek najemnine plačati osem dni pred pričetkom prireditve.
Pokriti prostor na Stari Savi se lahko odda v najem pod ocenjeno vrednostjo, če je namenjena
poslovni dejavnosti, zlasti dejavnosti domače in umetnostne obrti ter kulturni dejavnosti, merilo za
izbor najugodnejšega ponudnika pa je ekonomsko najugodnejša ponudba, skladna z razvojnim
programom občine (in s predpisi o državnih pomočeh).
Pokriti prostor na Stari Savi se lahko odda v brezplačno uporabo osebam javnega prava za
opravljanje javnih nalog (razen javnim podjetjem), nevladnim organizacijam in društvom, ki
delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljeni in so vlogi priložili
odločbo o priznanju statusa delovanja v javnem interesu, ali mednarodnim organizacijam, katerih
članica je RS. Ti uporabniki lahko brezplačno uporabljajo le asfaltne površine, brez koriščenja vode
in elektrike.
Prednost do uporabe pokritega prostora na Stari Savi imajo uporabniki, s katerimi Občina Jesenice
sklene komercialni najem po cenah iz veljavnega cenika.
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