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Na podlagi 16. člena Pravilnika oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem (Uradni list RS, 

št. 120/08) izdajam naslednji: 

 

S K L E P 

 

o sprejemu cenika za oddajanje površin in prostorov turistično kulturnega centra Gorenjska plaža 

v najem 

 

1) S tem cenikom se določi neto cena kratkotrajnega najema površin in prostorov turistično kulturnega centra 
Gorenjska plaža na naslovu Ste Marie aux Mines 11, 4290 Tržič, kot sledi: 

A) PROSTORI EUR na dan 

Amfiteater Gorenjska plaža s spremljevalnimi prostori  

(za gledališke, kulturne, izobraževalne ipd. manjše prireditve; do 250 sedišč/stojišč) 

100,00 

Amfiteater Gorenjska plaža s spremljevalnimi prostori  

(za koncerte, veselice ipd. večje prireditve; do 1.500 stojišč) 

300,00 

Letno kopališče Gorenjska plaža 2.000,00 

Parkirišče pred centrom Gorenjska plaža 

(za namen prireditve ipd.) 

50,00 

 
 

B) POVRŠINA EUR na dan/ 
premični objekt 

Del parkirišča pred centrom Gorenjska plaža; za postavitev premičnega objekta 

za izvajanje gostinske dejavnosti ipd. ob prireditvah (stojnica, kiosk, 'jurček'; do 

velikosti 12m
2
)  

200,00 

 

 

C) PROSTOR EUR na dan 

Amfiteater Gorenjska plaža brez spremljevalnih prostorov  

(za izvedbo otroških delavnic, plesnih delavnic ipd.)  

25,00 

 

2) Spremljevalni prostori pod točko A so sanitarije pod tribuno amfiteatra ter zaoderje za nastopajoče. V 
primeru najema pod točko C, spremljevalni prostori niso predmet najema. 
 

3) Za prostore pod točko A cena najema na dan vključuje stroške porabe električne energije, komunalnih in 
zavarovalnih storitev ter stroške čiščenja po zaključku prireditve. Najemnik je dolžan sam zagotoviti odvoz 
odpadkov oziroma prevzeti morebitne druge stroške, povezane z izvedbo prireditve. 
 

4) Za površine pod točko B in C cena najema na dan vključuje zgolj stroške porabe električne energije.   
 

5) V primeru najema površine pod točko B in C je najemnik dolžan sam zagotoviti odvoz odpadkov, čiščenje 
celotnega parkirišča oziroma celotnega amfiteatra, prav tako pa je najemnik dolžan prevzeti tudi vse 
morebitne druge stroške, povezane z izvajanjem gostinske ali druge podobne dejavnosti na parkirišču, 
oziroma morebitne druge stroške, povezane z izvajanjem delavnic v amfiteatru. 
 

6) Nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnim interesu, se za opravljanje dejavnosti za katere so 
ustanovljene, najem prostorov iz 1. odstavka tega sklepa najemnina lahko zniža do 50% cene najema, kot 
je določena v 1. odstavku tega sklepa. 
 

7) Postopek oddaje v najem se prične na podlagi pisne vloge vlagatelja Občni Tržič, ki jo je potrebno vložiti 
vsaj 20 dni pred predvidenim datumom najema. 
 

8) Ta sklep velja z dnem 15.06.2015.  
 



 
9) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o sprejemu cenika za oddajanje posebnih 

prostorov Občine Tržič objekta »Gorenjska plaža« za prireditvene namene v kratkotrajni najem za leto 
2015 št. 478-0-0137/2008/16(31), z dne 06.03.2015. 
        
 
 
                Občina Tržič 
        župan mag. Borut Sajovic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vložiti: 

- v zadevo. 


