
Na podlagi 6. člena Odloka o režijskem obratu občine Grad (Uradni list RS, št. 24/01, 78/01 in 136/06) in 16. člena 
statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06), je Občinski svet občine Grad na 6. redni seji dne 
28. maja 2015, sprejel 

 
SKLEP 

O CENIKU STORITEV REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE GRAD 
 

1. UPORABNINA ZA ŠOTOR NA OBMOČJU OBČINE 300,00 € 

 Doplačilo za eno garnituro (miza in 2 klopi) znaša 1,25 €.   

2. UPORABNINA ZA ŠOTOR – UPORABNIKI IZVEN OBMOČJA OBČINE 1.200,00€ 

 Doplačilo za eno garnituro (miza in 2 klopi) znaša 5,00 €.  

 

Za vse zgoraj navedene uporabnike velja cena za celotni šotor 50 x 15 m (10 sestavnih delov po 5 x 15 m).  

V primeru uporabe manjšega števila sestavnih delov, se zaračuna uporabnikom na območju občine sestavni del v 
višini 30,00 EUR.  

Za uporabnike izven območja občine pa se zaračuna 1. sestavni del v višini 300,00 EUR, vsak naslednji pa 100,00 
EUR.  

Cena na vključuje montaže in demontaže ter prevoza, kar pomeni, da morajo društva, zveze, fizične osebe, 

samostojni podjetniki, delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo za montažo in demontaža zagotoviti 
zadostno število svojih ljudi (8 ljudi za postavitev šotora velikosti 50x15 m).                                                                                                                                              

 

3. UPORABNINA ZA PRIREDITVENI ODER Z OGRAJO IN STOPNICAMI   

- uporabniki na območju občine 50,00 € 

- uporabniki izven območja občine 200,00 € 

 

4. UPORABA PLESNEGA PODESTA (~ 4 x 8 m)  

- uporabniki na območju občine 50,00 € 

- uporabniki izven območja občine 200,00 € 

 

5. UPORABNINA ZA PAGODE (5 x 5 m)   

- uporabniki na območju občine 60,00 € 

- uporabniki izven območja občine 245,91 € 

 

Na razpolago je 5 pagod v izmeri 5 x 5 m. Cena velja za najem ene pagode, za najem več pagod se cena poveča za 
število najetih pagod.  

 

6. DELOVNA URA ZA UPORABO VALJARJA 16,00 

7. DELOVNA URA MINIBAGERJA 16,00 

8. PREMIK STROJA 16,00 

9. DELOVNA URA DELAVCA ZA ENOSTAVNA DELA 5,00 

10. 

 

DELOVNA URA DELAVCA z uporabo orodja oz. mehanizacije na bencinski pogon  

(motorna žaga, rotacijska kosilnica, nahrbtna kosilnica, agregat, itd.) 
15,00 

11. DELOVNA URA DELAVCA ZA ZAHTEVNA DELA 8,00 

 

K navedenim cenam se prišteje 22% DDV. 

Cene veljajo od 1. junija 2015 dalje in veljajo do spremembe.  

 
 

Številka: 032-1962/2015  

Datum: 29. maj 2015                                                                                                                                

                                                                                                                                                             Cvetka Ficko, l.r. 

   županja Občine Grad 


