Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.l. SRS št. 18/74, 34/88,
5/90, RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02) in Statuta občine Vrhnika (Ur. l. RS
št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na nadaljevanju 32. seje dne 06.06.2006 sprejel
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH
PROSTOROV IN POSLOVNIH STAVB V NAJEM
1. člen
Drugi odstavek 11. člena se črta.
2. člen
Spremeni se tretja alinea 13. člena tako, da se glasi:
»številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine«.
3. člen
Spremeni se četrta alinea 13. člena tako, da se za besedo »osebe« vejica nadomesti s piko,
nadaljnje besedilo »oziroma potrdilo o državljanstvu« pa se črta.
4. člen
Spremeni se 30. člen tako, da se glasi:
»Upravni prostori Občine Vrhnika se lahko kratkoročno oddajo v najem po dnevih, oziroma
po urah. Tovrstni prostori se oddajo v najem neposredno, na osnovi pisne vloge prosilca pri
pristojnem organu. Cenik za oddajo poslovnih prostorov vsako leto sprejme župan s
sklepom.
Najemnino za objekte, katerih lastnik je Občina vrhnika in so v upravljanju drugih pravnih oz.
fizičnih oseb, določi upravnik objekta. Metodologijo oddaje teh prostorov sprejme župan s
sklepom.«
5. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnina se plačuje mesečno, po izstavitvi računa s strani najemodajalca ali izbranega
upravljavca v roku, ki je določen v najemni pogodbi, oziroma na računu.«
6. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»zavarovanje ter varovanje poslovnega prostora oziroma objekta«
Sedanja sedma alinea postane osma.
7. člen
Doda se nov, 38. člen, ki se glasi:
»Nadzor nad uporabo poslovnega prostora, določenega v 26., 27. in 28. členu izvaja pristojni
organ Občinske uprave, oziroma pooblaščeni upravljavec.«
Sedanji 38., 39., 40., 41. in 42 člen se preštevilčijo v 39., 40., 41., 42. in 43. člen.
8. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo 15. dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.
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