
CENIK NAJEMA DVORANE V GASILSKEM DOMU BESNICA IN SPREMLJAJOČIH 
PROSTOROV V LASTI KRAJEVNE SKUPNOSTI BESNICA (PRILOGA 1) 

 
V dvorani gasilskega doma Besnica ter drugih spremljajočih prostorih se lahko izvaja naslednje 
dejavnosti:  

- izvajanje kulturnih in drugih prireditev podobnega namena (vključno z vajami in pripravami) 
- izvajanje  predavanj, izobraževanj in drugih prireditev podobnega namena 
- izvajanje športnih aktivnosti (v določenem vnaprej dogovorjenem obsegu) 
- izvajanje proslav in predstav kulturnega namena 
- izvajanje kongresov, sestankov, občnih zborov in drugih prireditev podobnega namena 
- izvajanje volitev, referendumov in drugih prireditev podobnega namena 
- izvajanje koncertov ali drugih zabavnih prireditev in drugih prireditev podobnega namena 
- izvajanje zasebnih ali javnih zabav (v določenem vnaprej dogovorjenem obsegu) 
- izvajanje dobrodelnih in humanitarnih prireditev 
- izvajanje drugih prireditev po vnaprejšnjem dogovoru in odobritvi s strani Krajevne skupnosti 

Besnica in po vnaprejšnjem obsegu 
- izvajanje drugih komercialnih prireditev po vnaprejšnji odobritvi Krajevne skupnosti Besnica 

 
Najemnina se ne zaračunava: 

- za prireditve krajevnega in občinskega pomena - to so prireditve, katerih organizator oziroma 
soorganizator je krajevna skupnost oziroma so v njenem interesu (proslave ipd.) 

- za dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo prost vstop 
 
Najemnina se zaračunava v zmanjšanem obsegu (za pokrivanje stroškov oddaje v najem): 

- za občne zbore in druga podobna srečanja brez spremljajočih zabavnih prireditev (največ 1 
krat letno), ki jih organizirajo in izvajajo lokalna krajevna društva ter organizacije in vplivajo 
na razvoj v krajevni skupnosti in občini ter nimajo kotizacije 

 
Najemnina se zaračunava v pavšalnem znesku: 

- za izvajanje prireditev iz 2. člena tega navodila v primeru, če se prostori oddajo v najem za 
daljši čas (več kot 2 dni) oz. za večkraten vnaprej zakupljen najem (najmanj 10 kraten najem) 
v obdobju 1 leta, vse to pa po vnaprejšnjem dogovoru in odobritvi s strani Krajevne skupnosti 
Besnica in po vnaprej dogovorjenem obsegu 

 
Najemnina se zaračunava po vnaprejšnjem dogovoru s Krajevno skupnostjo Besnica v višjem znesku 
od navadnega najema: 

- za komercialni najem prostorov (izvajanje trgovske dejavnosti, koncerti z vstopnino oz. 
kotizacijo ipd.) 

 
Najem dvorane gasilskega doma Besnica in spremljajočih prostorov  
 
Cene so: 

- enkraten najem dvorane do 24 ur – navaden najem je 80,00 € 
- enkraten najem dvorane po pogojih iz 3. alineje 3. člena tega navodila je 30,00  € 
- najem dvorane za več kot 48 ur ali najmanj 10 kraten vnaprej zakupljen najem v obdobju 1 

leta se zaračuna v pavšalnem znesku, ki ga določi Krajevna skupnost Besnica s sklepom ali 
po njej pooblaščena oseba in ne sme biti manjša kot so stroški uporabe dvorane 

- komercialni najem prostorov se plača po vnaprej dogovorjeni višji tarifi od navadnega 
najema in je odvisen od vrste in obsega komercialnega najema 

- plačilo čiščenja dvorane ter spremljajočih prostorov  v primeru, da ga ne izvede 
najemojemalec je 50,00 €   



V ceni najema so zajeti običajni obratovalni stroški (stroški električne energije, stroški ogrevanja, 
odvoz smeti, zavarovanje objekta,…). 
 
 
 
Datum: 1. 1. 2015   ŽIG   KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA 
Zg. Besnica            Predsednik 
                      Primož Bavdek 


