
ZAVOD  ZA  ŠPORT JESENICE, Ledarska  4,  Jesenice,  ki  ga  zastopa  Zoran  Kramar,  kot 
oddajacec prostora (v nadaljevanju oddajevalec)   

in

(ime in naslov podjetja, davčna številka) , ki ga zastopa _____________________________
kot uporabnik prostora (v nadaljevanju uporabnik) sklepata

P O G O D B O
o uporabi prostora za izvajanje gostinske ponudbe

1. člen

Predmet  pogodbe  je  oddaja  prostora  za  opravljanje  gostinske  dejavnosti  v  Športni  dvorani 
Podmežakla, od 14.8.2013 do 9.9.2013.

2. člen 

Uporabnik se zavezuje, da bo oddal prostor za gostinjsko dejavnost v Športni dvorani Podmežakla 
-  _____________________________________________( ime podjetja)
v času odigravanje prijateljske ktekme v košarki  16.8.2013 in izvedbe tekem v predtekmovalni 
skupini v košarki na EP 2013 od 4.9.2013 do 9.9.2013.

  
3. člen 

 Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo uporabnik v tem prostoru opravljal gostinsko dejavnost, 
za katero mora pridobiti dovoljenje upravnega organa in opremiti prostor za izvajanje gostinske 
dejavnosti . 

4. člen 

Najemna pogodba je sklenjena za določen čas od 14.8.2013 do 9.9.2013.

5. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita:
 da  znaša  uporaba  prostora  za  opravljanje  gostinjske  dejavnosti  v  4.  členu 

______________,00 €, v ceno je vključen 22% DDV,
 varščina v višini 1000 €, za resnost ponudbe se plača do 2.8.2013, ki se vračuna v ponujeno 

najemnino,
 neizbrani kandidatom se varščina vrne v roku 5 dni po izboru uporabnika,
 uporaba prostora se plača do 8.8.2013 na žiro račun Zavoda za šport  Jesenice,  davčna 

številka: 33564540, matična številka: 1638629, številka žiro računa 01241-603 072 6206.
-

7. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta,  da bosta morebitne spore reševali predvsem sporazumno. V 
primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, ga rešuje pristojno sodišče na Jesenicah.
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8.člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 
1 (en) izvod. 

9. člen 

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  

Jesenice, dne____________ Jesenice, dne _________________

Uporabnik prostora:            Najemodajalec:

_________________________                   ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
                                                                                            
____________________________
                                                                                                                    ZORAN KRAMAR 
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