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Datum: 27. 2. 2012 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 100/2005-UPB1, 94/2007-UPB2, 
27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010) in Statuta Občine Ig (Ur. l. 
RS 2/00, 68/01, 3/03, 129/2006, 124/2007, 18/2008, 90/2010), je občinski svet z dne 7. 3. 
2012 sprejel 

 
Pravilnik za koriščenje prostorov v Dvorani Golo 

 
1. člen 

S Pravilnikom za koriščenje prostorov v Dvorani Golo se opredeli način upravljanja  in način 
najema prostorov v Dvorani Golo. 
 

2. člen 
Občina za komunikacijo med občino in najemniki za prostore Dvorane Golo določi 
koordinatorja. 
 

3. člen 
Ključe od dvorane imajo občina, koordinator in PGD Golo kot lastnik objekta.  
 

4. člen 
Občina skupaj s koordinatorjem na začetku šolskega leta pripravi urnik uporabe in hišni red, s 
katerim se uredi pravila uporabe. 
Koordinator vodi evidenco dogodkov, vaj, škodnih dogodkov po prostorih, svojo evidenco pa 
vodijo tudi društva. 
Koordinator mesečno dostavlja evidence občini. 
       

5. člen 
Za najem prostorov v Dvorani Golo se potencialni najemniki dogovorijo s koordinatorjem oz. 
neposredno z Občino Ig.  
Občina Ig z najemnikom sklene pogodbo, v kateri se opredeli prostore za najem, čas, pogoje 
najema in način plačila. 
Občina na podlagi evidenc izstavlja račune v skladu s pogodbo s posameznim najemnikom. 
 

6. člen 
Najemnik je dolžan redno plačevati račune. V kolikor računov najemnik ne poravna v roku, 
mu občina pošlje opomin. V kolikor najemnik več kot 60 dni ne poravna računa, občina 
prekine pogodbo z njim. Najemnik ne more več uporabljati prostorov. 
 

7. člen 
Vsak najemnik mora poskrbeti za racionalno rabo elektrike, kurjave in vode in se drži navodil 
koordinatorja in hišnega reda. 
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8. člen 
Občina Ig skrbi za investicijsko vzdrževanje prostorov Dvorane Golo in pokrivanje stroškov. 
Dohodek od najemnin je dohodek občine. 
 

9. člen 
Gasilsko društvo kot lastnik objekta ima enkrat letno možnost brezplačnega najema dvorane. 
 
 

10. člen 
Občina Ig s koordinatorjem in najemniki sproti rešuje spore. 
 

11. člen 
Pravilnik začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu Občine Ig oz. v Uradnem listu RS. 
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