PRAVILNIK O IZPOSOJI OSNOVNIH SREDSTEV OBČINE ŽELEZNIKI
1. člen
Na osnovi 7. člena pogodbe o hrambi in upravljanju z osnovnimi sredstvi občine Železniki
št. 141-2004-O z dne 24. 9. 2004, je predmet pravilnika izposoja kompletov prireditvenih
miz in klopi ter zunanjih pokritih stojnic.
2. člen
Prednost pri izposoji imajo turistična društva (registrirana v sodnem registru) občine
Železniki. Potrebe turističnih društev po izposoji morajo biti vpisane do konca meseca
januarja za tekoče leto.
Izposoja se vrši v dogovoru z lastnikom osnovnih sredstev. Vračilo se izvrši najkasneje v
dveh dneh po prireditvi. Tretji dan po prireditvi se šteje že kot nov izposojevalni dan,
razen v izrednih razmerah.
3. člen
Pravico izposoje imajo vse fizične in pravne osebe, ki morajo stroške izposoje
(najemnina) plačati na sedežu občine Železniki, Češnjica 48, Železniki.
Za izposojevalni dan se šteje prireditveni
Izposojevalni dan stane:
1 komplet miz (1 miza + 2 klopi)
1 miza
1 klop
1 stojnica

4. člen
dan.
3 točke
1 točka
1 točka
10 točk

Vrednost točke določi občinski svet občine Železniki do konca januarja za tekoče leto in
za leto 2005 vrednost točke za izposojo kompletov miz in klopi ter stojnic znaša:
VREDNOST TOČKE
društva in pravne oz.
fizične osebe, ki nimajo
sedeža v občini Železniki
oz. niso občani občine
Železniki

obrtniki, podjetniki in
gospodarstveniki iz občine
Železniki

fizične osebe iz občine
Železniki

društva, zveze društev,
klubi, mladinske in ostale
organizacije političnih
strank iz občine Železniki

200,00 SIT

160,00 SIT

100,00 SIT

50,00 SIT

5. člen
Višina odškodnine za morebitno poškodovanje osnovnih sredstev se obračuna po
naslednjem ceniku:
a) če je miza oziroma klop v okvari več kot 60 %, se zaračuna nova
b) veselična miza
1 kom
8.000,00 SIT
c) veselična klop
1 kom
5.000,00 SIT
č) podstavek za mizo
1 kom
2.500,00 SIT
d) podstavek za klop
1 kom
1.500,00 SIT
e) leseni del mize
1 kom
3.000,00 SIT
f) leseni del klopi
1 kom
2.000,00 SIT
Upravljalec osnovnih sredstev mora ob vračilu osnovnih sredstev od najemnika, le-ta
takoj pregledati in ugotoviti morebitne poškodbe in to tudi pisno zabeležiti.
Delo pri popravilu se obračuna:
- menjava podstavkov
- menjava lesenega dela

0,5 ure
1 ura

Cena 1 ure je cena 1 ure za javne delavce pri občini Železniki.
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6. člen
V primeru loma ali deformacije na mizah in klopeh bo popravilo opravil upravljalec na
stroške najemnika. V primeru, da se ugotovi, da je najemnik sam popravljal okvare, se
mu zaračuna celotna miza ali klop.
S tem pravilnikom se seznani najemnika.

7. člen

8. člen
Ta pravilnik začne veljati s podpisom lastnika in upravljalca osnovih sredstev.

Št.: 080-09-1799
Železniki, dne 18. 3. 2005
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