Na podlagi 12. člena Statuta občine Naklo (Ur.l.RS, št. 88/07) je občinski svet občine Naklo
na svoji 9. redni seji dne 18.10.2007 sprejel
Pravilnik o uporabi Doma Janeza Filipiča Naklo
1.
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi občina oddaja v uporabo prostore v
Domu Janeza Filipiča Naklo.
Predmet oddaje je dvorana s pripadajočimi prostori (predprostor, sanitarije, garderobe) in
klubska soba.
2.
Prijave za uporabo Doma Janeza Filipiča zbira hišnik, ki vodi evidenco uporabe. Prijava za
uporabo se odda praviloma 1 mesec pred uporabo, mora pa vsebovati podatke o uporabniku
(ime in priimek oz. naziv ter odgovorno osebo, naslov, davčno številko, telefonsko številko).
V primeru, da je za isti termin podanih več prijav za uporabo, imajo praviloma prednost
prireditve v občinskem interesu, ki jih organizirajo uporabniki iz prvega odstavka 6. člena
tega pravilnika.
Hišnik je dolžan prijave tedensko pisno sporočati Občini Naklo.
Na podlagi prijave za uporabo se sklene pogodba o uporabi Doma Janeza Filipiča. Župnija
Naklo kot lastnik Doma Janeza Filipiča poda soglasje k pogodbi, razen za uporabnike, ki se
financirajo iz proračuna občine Naklo. Na podlagi pogodbe Občina Naklo uporabniku izda
račun, ki ga je uporabnik dolžan plačati v dogovorjenem roku oz. najkasneje do začetka
uporabe Doma Janeza Filipiča. Uporabnik dokaže poravnane obveznosti po pogodbi, z
dokazilom o plačilu, ob predaji prostorov v uporabo.

3.
Vsak uporabnik je dolžan:
- prostore uporabljati v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi in hišnem redu
- hišniku prijaviti morebitne poškodbe ali odtujitve prevzetih prostorov in
inventarja. Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s strani uporabnika oz.
med uporabo, jih je le ta dolžan odpraviti oz. poravnati vso nastalo škodo;
- poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev
- izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva pri delu v času uporabe
prostorov
- prostore zapustiti v enakem stanju kot jih je prevzel
- upoštevati in spoštovati hišni red
4.
Najemodajalec je dolžan:
- prostore oddati v uporabo v normalnem stanju
- urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje prostorov
- odpraviti napake na ali v objektu, ki bodo uporabniku onemogočali normalno
rabo prevzetih prostorov.
Za pravočasno odpiranje in ogrevanje prostorov ter njihovo urejanje je zadolžen hišnik

5.
Za uporabo prostorov Doma Janeza Filipiča se zaračuna najemnina v skladu s cenikom, ki ga
vsako leto potrdi občinski svet.
6.
Občina Naklo, društva in druge organizacije, ki imajo svoj sedež na območju občine Naklo in
se delno financirajo iz proračuna občine oz. katerih ustanovitelj je občina, so oproščena
plačila uporabe Doma Janeza Filipiča v primeru nekomercialne uporabe prostorov.
Župnija Naklo je oproščena plačila uporabe Doma Janeza Filipiča v primeru nekomercialne
uporabe prostorov.
7.
Za komercialno uporabo prostorov se plačuje uporaba po ceniku.
8.
Sredstva, pridobljena z oddajanjem dvorane v uporabo, se porabijo za kritje stroškov
obratovanja in vzdrževanja dvorane.
9.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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