
POGODBA št. ___/22 
o subvencionirani uporabi Linhartove dvorane v Radovljici  

 
 
ki jo sklepata: 
JAVNI ZAVOD TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, Linhartov trg 9, Radovljica, davčna številka: SI71535586,  
ki ga zastopa Kaja Beton, v. d. direktorica, 
kot upravljalec  
 
 

Naziv, Ulica, št , 0000 pošta 
za ZDDV: SI00000000, ki ga zastopa: ime in priimek 
kot uporabnik. 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:  
- Da je Javni zavod turizem in kultura Radovljica upravljalec premoženja, ki ga oddaja, Linhartove dvorane, 
Gorenjska cesta 19a, Radovljica. 
- Da je uporabnik dne _________________ upravljavcu posredoval vlogo za subvencionirano oddajo Linhartove 
dvorane za namen brezplačne prireditve: ____________________________ .          
 - Da bo uporabnik Linhartovo dvorano uporabljal  v skladu s pogoji objavljenega poziva, in bo vse morebitne 
dodatne stroške najema kril sam po uradnem ceniku Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica. 
 - Da sta uporabnik in upravljalec zainteresirana za predlagano oddajo Linhartove dvorane in s tem namenom 
tudi sklepata to pogodbo. 

1. člen 

Po predmetni pogodbi se pogodbeni stranki dogovorita za uporabo Linhartove dvorane s strani naročnika: 
                    dne: dan v tednu; datum      Od: 00:00           Do: 00:00            

2. člen 

Izvajalec zagotavlja, da bo v Linhartovi dvorani v času uporabe zagotovljeno eventualno kurjenje dvorane in 
spremljajočih prostorov, da bo dvorana na voljo točno ob dogovorjenem času in da v dvorani v času uporabe ne 
bodo potekale dejavnosti, ki bi utegnile motiti dogodek, ki ga v svojem imenu in za svoj račun pripravlja 
naročnik. 

Poleg tega izvajalec v ceni uporabnine dvorane zagotavlja: 

 uporabo dvorane z 285 sedeži (parter 220 sedežev, balkon 65 sedežev), 
 uporabo ostalih prostorov (garderoba, sanitarije), 
 čiščenje, 
 požarno varovanje za čas prireditve,  
 tehnika kot pomoč za uporabo obstoječe tehnične opreme v dvorani, 
 dežurnega uslužbenca, 
 obstoječo tehnično opremo v dvorani, razen projektorske. 

3. člen 

Naročnik in izvajalec sta dogovorjena, da se stroške osnovne uporabe (uporaba dvorane do 3 ure za brezplačno 
prireditev, skupaj z uporabo dvorane za vaje na dan prireditve do 5 ur), do dvema terminoma za ve (4 
ure/termin, ob predpostavki, da v dvorni ni drugega programa) in najave prireditve v mesečniku Linhartove 
dvorane krije iz zato predvidenih sredstev za subvencionirano uporabo Linhartove dvorane Radovljica, na 
katerega se je uspešno prijavil naročnik za predmetno prireditev. 

Naročnik in izvajalec sta tudi dogovorjena, da dodatne storitve v okviru najema naročnik poravna z lastnimi 
sredstvi po uradnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani Linhartove dvorane, na naslovu: www.ld-radovljica.si 



 

4. člen 

Naročnik ne bo pobiral vstopnine, saj je prireditev brezplačna.  

5. člen 

Cena uporabe dvorane in opreme je določena glede na veljavni cenik Linhartove dvorane, znesek najema se krije 
iz sredstev javnega poziva (objavljenega dne, 3.1. 2022 na spletni strani www.ld-radovljica.si) in znaša_______. 

6. člen 

Naročnik se zavezuje, da bo račun za morebitne dodatne usluge v okviru najema poravnal v 8 dneh od dneva 
opravljene storitve.  

7. člen 

Naročnik zagotavlja, da za uporabo najete Linhartove dvorane v nobenem primeru ne bo dajal v podnajem. 
 

8. člen 

Naročnik se zavezuje, da bo z inventarjem in opremo v Linhartovi dvorani ravnal kot dober gospodar in da bo v 
primeru morebitne ugotovljene škode le-to poravnal oziroma na svoje stroške odpravil pomanjkljivosti v 7 dneh 
po seznanitvi s škodo. 

9. člen 

Naročnik zagotavlja, da je seznanjen s Požarnim redom in Evakuacijskim načrtom Linhartove dvorane in da bo z 
njim seznanil tudi svoje pooblaščence in predstavnike v času trajanja uporabe dvorane.  

Izvleček iz Požarnega reda in Evakuacijski načrt sta na ogled v preddverju dvorane. 

10. člen 

V primeru odpovedi uporabe dvorane kasneje kot 7 dni pred dogodkom se naročnik zavezuje k plačilu pavšalno 
dogovorjene kazni v višini 50% dogovorjene cene uporabe dvorane.  
Izjema za plačilo pavšalne pogodbene kazni iz prejšnjega odstavka te pogodbe je le v primeru višje sile. 

11. člen 

V primeru, da pogodba ni podpisana in vrnjena izvajalcu 7 dni pred prireditvijo, izvajalec naročniku ni obvezan 
zagotoviti uporabe dvorane. 

12. člen 

Pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do zadnjega datuma navedenega v 1. 
členu. Sestavljena je v dveh izvodih. Naročnik in izvajalec prejmeta vsak po en izvod pogodbe. 

13. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševala sporazumno, če pa to ne bo mogoče, pa na krajevno 
pristojnem sodišču izvajalca. 

 

Naročnik: _______________________          Izvajalec: _______________________ 

 

 

                   ,_______________________          Radovljica, _______________________ 


