OBČINA JESENICE
Krajevna skupnost Blejska Dobrava
Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava
tel: 04 587 42 67 / fax: 04 584 52 90 / e-pošta: ks.bl.dobrava@siol.net
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 50/2018
Datum: 23.10.2018

I.
Na podlagi 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in na podlagi izračuna obratovalnih stroškov in
stroškov rednega vzdrževanja z dne 22. 10. 2018, je Svet KS Blejska Dobrava na svoji
25. redni seji, dne 23. 10. 2018 sprejel

CENIK:
Uporabnina za oddajo večnamenske dvorane v prostorih stavbe Blejska Dobrava 44,
Blejska Dobrava v občasno uporabo znaša:
Čas uporabe do 2 uri
Cena na uro v €
Uporabnina
10,10 €
Obratovalni stroški
1,90 €
Skupaj nadomestilo za najem
12,00 €
Čas uporabe od 2-6 ur
Cena na uro v €
Uporabnina
8,10 €
Obratovalni stroški
1,90 €
Skupaj nadomestilo za najem
10,00 €
Čas uporabe nad 6 ur
Cena na uro v €
Uporabnina
6,10 €
Obratovalni stroški
1,90 €
Skupaj nadomestilo za najem
8,00 €

Uporabnina za oddajo telovadnice v kletnih prostorih stavbe Blejska Dobrava 44,
Blejska Dobrava v občasno uporabo na uro znaša:
Čas uporabe
Cena na uro v €
Uporabnina
6,10 €
Obratovalni stroški
1,40 €
Skupaj nadomestilo za najem
7,50 €

Uporabnina za oddajo sejne sobe (sedeža KS Blejska Dobrava) V stavbi Blejska
Dobrava 44, Blejska Dobrava v občasno uporabo na uro znaša:
Čas uporabe
Cena na uro v €
Uporabnina
3,70 €
Obratovalni stroški
0,30 €
Skupaj nadomestilo za najem
4,00 €

CENIK (UPORABNINA) ZA ODDAJO VEČNAMENSKE DVORANE IN
TELOVADNICE V URNI NAJEM:
Neto cena na uro v €
Uporabnina
Obratovalni stroški
Stroški dela
Skupaj nadomestilo za najem

9,35 €
1,65 €
5,00 €
16,00 €

Cenik se uporablja od 1. 1. 2019 dalje.
Z uveljavitvijo tega cenika preneha veljati Cenik, št. 65/2016, z dne 16.12.2016.

II.
Na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in na podlagi izračuna obratovalnih stroškov in
stroškov rednega vzdrževanja z dne 22. 10. 2018, je Svet KS Blejska Dobrava na svoji
25. redni seji, dne 23. 10. 2018 sprejel

STROŠKOVNIK
za brezplačno uporabo prostorov nevladnih organizacij s
statusom delovanja v javnem interesu, za opravljanje
dejavnosti, za katere jim je status podeljen,
v stavbi Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.
Stroškovnik zajema obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in stroške
zavarovanja, preračunano na kvadratni meter poslovnih prostorov, namenjenih za
oddajo v brezplačno uporabo po urah, predvidenih za oddajo v občasno uporabo oz.
najem: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, 10 mesecev v letu oz. 40 tednov.
Dvorana (dvorana 143,58 m2, balkon 5,63 m2, avla 23,12+5,71m2, zaodrje 9,23 m2, sanitarije 11,52
m2, stopnišče 8,70 m2, hodnik 4,85 m2) 1,9 EUR/uro
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Telovadnica (telovadnica 103,03 m2, garderobe 5,90 m2, sanitarije 13,02 m2, hodniki 12,72
+4,44+7,35+8,48 m2) 1,4 EUR/uro
Mala Pisarna (mala pisarna 12,48 m2, WC 1,56 m2, predprostor 4,95 m2, hodnik 4,85 m2,
stopnišče 8,7 m2) 0,3 EUR/uro.
Pevska soba (pevska soba 14,34 m2, stopnišče 8,70 m2, hodnik 4,85 m2, predprostor 4,95 m2,
WC 1,56 m2) 0,3 EUR/uro.
Stroškovnik se uporablja od 01. 01. 2019 dalje.
Z uveljavitvijo tega cenika preneha veljati Stroškovnik za brezplačno uporabo
prostorov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje
dejavnosti, za katero so ustanovljene in oseb javnega prava za opravljanje javnih nalog
razen ravnim podjetjem, v stavbi Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava, št. 66/2017, z
dne 15.12.2016.

III.
Na podlagi 12. člena Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 92/12) in na podlagi izračuna obratovalnih stroškov in stroškov
rednega vzdrževanja z dne 22. 10. 2018, je Svet KS Blejska Dobrava na svoji 25. redni
seji, dne 23.10.2018 sprejel

CENIK
za najem telovadnice v stavbi KS Blejska Dobrava
po subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa v občini
Jesenice

Subvencionirana cena za telovadnico (telovadnica 103,03 m2, garderobe 5,90 m2, sanitarije
13,02 m2, hodniki 12,72 +4,44+7,35+8,48 m2) znaša 1,4 EUR/uro
Cenik se uporablja od 01. 01. 2019 dalje.
Z uveljavitvijo tega cenika preneha veljati Cenik za najem telovadnice v stavbi KS
Blejska Dobrava po Odloku o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa v občini Jesenice,
številka 64/2016, z dne 16.12.2016.

Anton Hribar
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Pripravila:
Sonja Zupanc
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