1. Občina Apače, Apače 42 b, 9253 Apače, ki jo zastopa župan Franc PIŽMOHT (v nadaljevanju: lastnik
prostora)

in

2. ………………………………………… (podjetje, društvo…– naziv), ki ga zastopa ………………….………………………,
naslov……………………………………………………………………………………,ID za DDV……………………………………….. ,
matična številka…………………………………………………………(v nadaljevanju: uporabnik prostora), skleneta

POGODBA O UPORABI PROSTORA

1. člen
Lastnik prostora daje uporabniku v uporabo prostor …………………………………………..…………………………..,
ki se nahaja v Kulturnem domu Apače
za izvedbo prireditve………………………………………………………………………………………………dne……………………
2. člen
Uradni cenik je priloga 1 te pogodbe. Račun se izstavi najpozneje v roku 8 dni po izvedbi prireditve z
rokom plačila 15 dni. Znesek računa bo uporabnik nakazal na TRR lastnika prostora.
3. člen
Lastnik prostora se obvezuje, da bo:
- prostor predal v uporabo v delujočem in za uporabo primernem stanju,
- poskrbel, da bo prostor očiščen in ogrevan do te mere, da bo omogočena normalna uporaba
prostora,
- po koncu prireditve pregledal prostore zaradi morebitno nastale škode in ali je po prireditvi
prostor urejen in čist (pobrane smeti in odpadki).
4. člen
Uporabnik se obvezuje, da bo:
- prostor uporabljal za namen skladno s to pogodbo ter da bo kot vesten gospodar skrbel za
opremo in prostor,
- o morebitni škodi, ki je nastala med uporabo prostora nemudoma obvestil gospodarja
kulturnega doma,
- poravnal so škodo, ki bi nastala zaradi nevestne in napačne uporabe prostora in opreme,
- se držal hišnega reda, ki je priloga 2 te pogodbe.

5. člen
Kontaktna oseba na strani:
- lastnika prostora je Janja Pintarič, tel. 02 569 85 52, e-pošta: janja.pintaric@obcina-apace.si,
- na strani uporabnika prostora ………………………………………………….tel. št…………………………………………..
e-pošta……………………………………………………………………….
6. člen
Pogodba je sklenjena za določen čas za izvedbo prireditve navedene v 1. členu te pogodbe.
7. člen
Uporabnik lahko brez stroškov odpove navedeni termin najkasneje 10 dni pred načrtovano uporabo
prostora. V primeru kasnejše odpovedi bo lastnik prostora uporabniku zaračuna stroške organizacije
v višini:
- 30% cene uporabnine v primeru odpovedi 7-9 dni pred rezerviranim terminom
- 50% cene uporabnine v primeru odpovedi 4-6 dni pred rezerviranim terminom
- 80% cene uporabnine v primeru odpovedi 0-3 dni pred rezerviranim terminom.

8. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti
sporazumno, sicer je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče v Gornji Radgoni.

9. člen
Ta pogodba je natisnjena v dveh identičnih izvodih, od katerih dobi vsaka pogodbena stranka po en
izvod.

Apače, ………………………

Uporabnik:
……………………………………

Lastnik prostora:
OBČINA APAČE
ŽUPAN
Franc PIŽMOHT

