
 

 
 

Priloga 1 Pravilnika o oddaji družabnega prostora na območju Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina 

VLOGA ZA UPORABO DRUŽABNEGA PROSTORA NA OBMOČJU ŠPORTNOREKREACIJSKEGA PARKA 

SV. KATARINA 

Ime in priimek oz. pravna oseba, naslov in davčna številka uporabnika 

Ime in priimek oz. pravna oseba  

Naslov stalnega bivališča oz. sedeža  

ID za DDV  

Davčni zavezanec DA/ NE (obkroži) 

Kontaktna oseba, telefonska številka in elektronski naslov 

Oseba  

Telefonska številka  

Elektronski naslov  

Datum, točen čas in značaj dogodka (opis vsebine), pokrovitelji, sodelujoči 

Datum dogodka  

Ura dogodka  

Čas trajanja dogodka  

Vrsta dogodka (kratek opis, namen 

dogodka) 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Sodelujoči  

 

 

Predvideno število udeležencev  

 

Uporabnik odgovarja za vso povzročeno škodo na prostorih, inventarju in tehnični opremi. Znesek 

povzročene škode se obračuna na podlagi ocenjene škode in se izda v obliki računa. Vsi uporabniki so dolžni 
prostore zapustiti v stanju, v kakršnem so jih prevzeli. V primeru potrebnega dodatnega čiščenja je 

uporabnik dolžan poravnati strošek, ki se izda v obliki računa za izvedbo čiščenja prostora. 
 

Občina Ankaran si pridržuje pravico, da zavrne vlagateljevo / povpraševalčevo vlogo skladno s Pravilnikom 

o oddaji družabnega prostora na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina (v nadaljevanju 
Pravilnik).  

Uporabnik s podpisom te vloge potrjuje in izjavlja, da  

− je seznanjen s Pravilnikom in bo uporabljal prostore v skladu z le-tem, 

− je seznanjen s Hišnim redom Družabnega prostora na območju Športno rekreacijskega parka Sv. 
Katarina in bo uporabljal prostore v skladu z le-tem, 

− bo uporabljal prostore v skladu z vsebino navedeno v svoji vlogi, 

− v celoti sprejema odškodninsko odgovornost za vso nastalo škodo na prostorih, inventarju in tehnični 

opremi, v času od prevzema uporabe prostora do izročitve le-tega odgovorni osebi občine, 

− bo škodo iz prejšnje alineje poravnal na podlagi računa izdanega s strani občine skladno s prejšnjim 
odstavkom, 

− v celoti odgovarja za zakonitost in varnost dogodka, ki ga bo izvedel v družabnem prostoru ter za 

spoštovanje javnega reda in miru,  

− bo prostor uporabljal in v njem organiziral dogodek v svojem imenu in za svoj račun. 

 
 

Kraj in datum: _______________________________________ 

Podpis in žig: ________________________________________ 


