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VLOGA ZA UPORABO/NAJEM PROSTOROV  
 
PODATKI O NAJEMNIKU/UPORABNIKU PROSTORA OZ. VLAGATELJU (za izstavitev računa):  
NAZIV ORGANIZACIJE (podjetja, društva, ipd.): 

_______________________________________________________________________________________ 

ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE, DRUŠTVA, POLITIČNE STRANKE (direktor, predsednik oz. odgovorna oseba): 

_______________________________________________________________________________________ 

POLNI NASLOV (podjetja, društva, ipd.): 

_______________________________________________________________________________________ 

NASLOV ZA POŠILJANJE POŠTE (v kolikor se razlikuje od sedeža društva, organizacije itd.): 

________________________________________________________________________________________ 

Tel. št. odgovorne osebe: _______________________ E-pošta odgovorne osebe:_______________________ 
 
DAVČNA ŠTEVILKA PLAČNIKA: ________________________________  Davčni zavezanec (obkroži):    DA            NE   
 
IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE VLAGATELJA: ____________________________ 
 
Tel. št. vlagatelja: _________________________________ 
 
E-pošta kontaktne osebe vlagatelja: ______________________________________________________________ 
 

Prostor za najem/uporabo  
(navesti prostor iz javnega razpisa za oddajo v najem oz. 
uporabo): 

 
 

Naziv dogodka/prireditve in namen uporabe: 

 
 

Datum in čas rezervacije oz. predviden termin 
uporabe: 
Opomba: za prijavo daljšega najema/uporabe (npr. 
sezona, letno) prostorov uporabnik izpolni tabelo 
rezervacijo terminov – Tabela 1. 

 
Dan/termin  ________________________________ 
 
Ura: od ________________ do_______________ 
 

Izvajalci aktivnosti oz. dejavnosti: 
 

Vstopnina (ustrezno obkroži):              DA                                        NE 

V tekočem letu je bil vlagatelj oz. uporabnik 
prostora uspešen pri kandidiranju na javnem 
razpisu oz. proračunskih sredstev Občine 
Ivančna Gorica (ustrezno obkroži): 

             DA                                        NE 

 
 
 
Kraj in datum: _______________________                 ŽIG                            Podpis odgovorne osebe:___________________ 
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IZJAVA 

 

Izjavljamo: 

 

- da smo se seznanili in bomo upoštevali splošne pogoje najema oz. uporabe stvarnega premoženja, 
opredeljenih v navodilu in ceniku za najem oz. uporabo v povezavi s  7. členom Odloka o oddaji v 
najem, uporabi in obremenjevanju stvarnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica; 

 
- da bomo v primeru dolgoročnega najema/uporabe prostorov upošteval vse določbe pogodbe, ki jo 

bomo sklenili z lastnikom in upravljavcem, kjer je premoženje dano v upravljanje ter vse ostale 
dokumente, ki bodo priloga pogodbe; 

 
- da bomo upoštevali hišni red prostora za katerega oddajamo vlogo;  

 

- da strinjamo se s pogoji najema/uporabe prostora za katerega oddajamo vlogo; 

 

- da bomo po preteku uporabe prostora, za katerega oddajmo vlogo, zapustili v brezhibnem stanju 
oziroma takšnem stanju, kot smo ga prejeli ob začetku uporabe, za morebitno škodo odgovarjamo 
v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. 

 

 

 

 

 

  

  Kraj in datum:                                                       Žig   Podpis odgovorne  osebe prijavitelja: 



 
 

3 
 

 Tabela 1 

PRIJAVA TERMINOV UPORABO IN KORIŠČENJE TERMINOV ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN DRUGIH PROSTOROV 

 

NAZIV UPORABNIKA (naziv društva, kluba in sekcija):  
___________________________________________________________________________________ 

NASLOV UPORABNIKA: ________________________________________________________________ 

Naziv selekcije: ______________________________________________________________________ 

Ime in priimek vaditelja/trenerja/druge odgovorne osebe: ___________________________________ 

Tel. št. vaditelja/trenerja/druge odgovorne osebe: _________________________________________ 

 

TRAJANJE REZERVACIJE 
OZ. ŽELENI TERMIN UPORABE 

(datum od-do) 

ŽELENI PROSTOR 
(navesti prostor iz Javnega 

razpisa za oddajo v najem oz. 
uporabo): 

DAN 
(pon, tor, sre,…) 

URA  
(od-do) 

OBLIKA OZ. VRSTA 
DEJAVNOSTI 

(redna vadba, tekma, 
rekreacija, itd.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OPOMBE: 
Po potrebi vstavi/dodaj celice. 
V primeru več selekcij istega uporabnika (društva, kluba itd.), izpolnite za vsako selekcijo svojo tabelo oz. 
prijavnico. 
 

 

 

 

 

  

 Kraj in datum:                                                       Žig   Podpis odgovorne  osebe prijavitelja: 


