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PREDLOG SKLEPA:

Dru5tvu upokojencev PodCetrtek, Trlka cesta 23, 3254 PodEetrtek" se dodeljuje v
brezpla6no uporabo poslovni prostor na Tr{ki cesti 23,3254 Poddetrtek, za doloien ias 5
let in oprosti pokrivanja obratovalnih in drugih stro5kov.
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OB.INSKEMU SVETU
oB.INE PODCETRTEK

Zaileva': Brezplaini najem poslovnega prostora DruStvu upokojencev Podietrtek

Obdina Poddetrtekje s strani DruSwa upokojencev Poddetrtek, dne02.07 .2021, prejela pro5njo
za podalj5anje pogodbe o najemu poslovnih prostorov na objektu TrSka cesta 23,3254
Poddetrtek. DruStvo upokojencev je doslej uporabljalo navedeni poslovni prostor na podlagi
sklenjene Pogodbe o oddaji in najemu poslovnih prostorov, z dne 15. 09. 2016 in Aneksa St.

0l/2018 k pogodbi o oddaji in najemu poslovnih prostorov, z dne 13. 06. 2018. Dru5wo je
navedeni poslovni prostor doslej uporabljajo brezpladno na podlagi sklepa Obdinskega sveta

Obdine Poddetrtek, 5t. 032-086/2016, z dne 10. 06. 2016, in sicer za doloden das 5 let. Na
podlagi navedenega sklepa je bilo dru5wo oproideno tudi pokrivanja obratovalnih in drugih
stroikov.

V skladu z dolodili Pravilnika o nadinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o dolodanju
najemnin (Uradni list RS, St. 48/2010) se v dolodenih primerih lahko odda poslovni prostor v
brezpladno uporabo, vendar se v pogodbi dolodi obvemost uporabnik4 da krije obratovalne
stroSke, stro5ke rednega vzdrZevanj4 stro5ke uporabe stavbnega zemlji5da in druge stro5ke. za

katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Glede na dosedanjo prakso se obdinskemu svetu predlaga da se DruStvu upokojencev
Poddetrtek podaljSa brezpladna uporaba prostorov za 5 let in da se jih oprosti pokrivanja
obratovalnih in drugih stro5kov.
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3254 Poddetrtek

Zadeva. Pro5nja za podalj5anje:

- Pogodbe o oddaji najemu poslovnih prostorov v objektu Trska cesta 23,

3254 Podcetrtek

- Aneksa 5t. 01/ 2018 k Pogodbi o oddaji in najemu poslovnih prostorov

Na podlagi 4. 6lena Pogodbe o oddaji in najemu poslovnih prostorov, ki sta jo, 15.
septembra 2016, dogovorila in sklenila Obcina Poddetrtek in DU poddetrtek, peter
Misja,2upan in Alojzij Kajba, takratni predsednik dru5tva upokojencev poddetrtek,
in ANEKSA 5t 01/2018 k Pogodbi o oddaji in najemu poslovnih prostorov,
prosimo. da se Pogodba in Aneks 5t. 01/2018 podalj5ata.

Obrazlo2itev:

Drustvo upokojencev je najstevilinejse drustvo v Obcini poddetrtek. Zdruiuje
upokojence Stirih krajevnih skupnosti. Vkljudujejo se mlaj5i, ki pridakujejo od druStva
veliko. Letninadrt dru5tva prilagajamo Zeljam in interesom 6lanov. pohvalimo se lahko,
da bogatimo dru5tveno dejavnost z vsebinami primernimi za generacijo v tretjem
2ivljenjskem obdobju, lorej z vsem tistim, kar naSi generaciji daje Zivljenjski smisel-
tako na podrodju kulture: pevska, dramska dejavnost, izobraievalnih vsebin, druZenja,
rekreacije, v 2elji, da ohranjamo dlane v dim bolj5i psiholo5ki in fizicni kondiciji, kar za
gotovo potrjuje potrebo po samostojni uporabi prostorov.
Ob sredah imamo prostor odprt. Clani radi prihajajo v pisarno po opravkih ali pa na
klepet.
Zal so omejitve in prepovedi lansko leto okrnile na5o dejavnost. Letos dejavnosti
postopoma uvajamo. OZivili smo tiste, ki jih lahko izvajamo v okviru omejitev.

Ob zakljucku naSe pro5nje izrekamo iskreno zahvalo 2upanu, svetnikom in upravi, da
ste nam dodelili v uporabo poslovna prostora. Skrbimo, da sta lepo urejena in nam
dajeta motivacUo za nadaljnje delo.

V upanju na ugodno reSitev naie pr,t5nje Vas lepo pozdravljamo.

-u P o
Albin Mraz,
predsednik DU Podtetrtek 
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