
Davčna številka:34881093  
Matična:1202553000 

Datum vpisa:15. 9. 1997 
TRR: SI56 0202 4005 3814 880 
 

KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO "SANDŽAK" V SLOVENIJI 

 

 
Pogoji uporabe za najem prostora od KŠD Sandžak v Sloveniji 
 
 
Definicije 
V teh pogojih uporabe imajo naslednji izrazi naslednji pomen: 
 
»Prostor« pomeni prostor, namenjen za najem, vključno z morebitno opremo ali pohištvom, ki ga zagotovi KŠD 
Sandžak v Sloveniji. 
 
»Najemnik« je fizična ali pravna oseba, ki je od KŠD Sandžak v Sloveniji najela prostor v uporabo za lastne namene. 
 
»KŠD Sandžak v Sloveniji« pomeni društvo, ki je lastnik in upravljavec prostora. 
 
S plačilom dobrovoljnega prispevka na račun KŠD Sandžak v Sloveniji, najemnik potrjuje, da je prebral in se strinja 
s temi pogoji uporabe ter jih bo spoštoval. Najemnik je odgovoren za svoje obnašanje med uporabo prostora in za 
to, da po uporabi prostor pusti čist in urejen.  
 
Obdobje najema 
Najemnik lahko prostor uporablja samo v času najema, določenem po ustnem ali pisnem dogovoru. Najemnik mora 
prostor izprazniti ob dogovorjenem roku. 
 
Uporaba prostora 
Najemnik uporablja prostor samo za namen, ki je določen po ustnem ali pisnem dogovoru. Najemnik ne sme 
uporabljati prostora za nezakonite namene ali na način, ki bi lahko poškodoval prostor ali opremo ali pohištvo, ki ga 
zagotavlja KŠD Sandžak v Sloveniji. 
 
Dober gospodar 
Najemnik se mora obnašati spoštljivo in obzirno do Prostora in KŠD Sandžak v Sloveniji. Najemnik ne sme izvajati 
nobenih dejanj, ki bi lahko povzročila škodo na prostoru ali kakršni koli opremi ali pohištvu, ki ga zagotavlja Športno 
kulturno društvo. 
 
Čiščenje 
Najemnik zapusti prostor v enakem stanju, kot je bil na začetku najema. Najemnik mora iz prostora odstraniti vse 
smeti in osebne stvari ter pustiti prostor čist in urejen. 
 
Škoda 
Če najemnik povzroči kakršno koli škodo v prostorih ali kakršni koli opremi ali pohištvu, ki ga je zagotovilo KŠD 
Sandžak v Sloveniji, mora najemnik popraviti škodo oziroma plačati, stroške popravila škode v roku najmanj 10 dni od 
nastanka škode. 
 
Odškodnina 
Najemnik se zavezuje, da ne Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) odškodoval in ne bo 
obvezoval s stroški, ki izhajajo iz ali v zvezi z najemnikovo uporabo prostora. 
 
Prekinitev 
KŠD Sandžak v Sloveniji lahko odpove najemno pogodbo in od najemnika zahteva, da prostor takoj izprazni, če 
najemnik krši katerega od teh pogojev uporabe. 
 
Pravo 
Te pogoje uporabe ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). 
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