UPORABA IN NAJEM DVORANE DPD ŽIRI
Dvorana DPD Svoboda predstavlja del stavbe Zadružnega doma v Žireh, ki je last M Sore in je v
dolgoročnem ter brezplačnem najemu DPD Svobode Žiri.
Občina Žiri za tekoče obratovalne stroške in investicijsko vzdrževanje prostorov dvorane zagotavlja
sredstva v skladu s točko e) Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v
občini Žiri (Ur. l. RS, št. 30/14). Na podlagi prej navedenega so organizatorji prireditev in proslav
oproščeni plačila najemnine kulturne dvorane ob naslednjih priložnostih:
-

Ob kulturnem prazniku, 8. februarju
Ob občinskem prazniku in dnevu državnosti, 25. juniju
Ob spominskem dnevu, 23. oktobru
Ob dnevu mrtvih, 1. novembru
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 26. decembru
Koncerti ob jubilejih kulturnih skupin (na 10 let)
Organizacija srečanj kulturnih skupin z gostujočimi izvajalci, kulturnih izmenjav, revij,
medobčinskih in drugih srečanj
Materinski dan in 8. marec
Obisk dedka Mraza in sv. Miklavža
Humanitarne prireditve
Redni letni koncerti društev s sedežem v Občini Žiri (1x letno)
Prireditve v organizaciji Osnovne šole Žiri, VVE in Vrtca pri sv. Ani
Prireditve posebnega pomena, nepridobitnega značaja, ki niso navedene v tem seznamu.

V primeru, da je prireditev posebnega pomena, nepridobitnega značaja ter ni navedena v zgornjem
seznamu, je potrebno na sedež Občine Žiri vložiti vlogo z utemeljitvijo. O prejetih vlogah in
upravičenosti do brezplačnega najema bo odločala posebna komisija. Soglasje bo na podlagi mnenja
komisije izdala Občina Žiri, ter ga poslala vlagatelju in hkrati DPD Svoboda Žiri.
Da najem in uporaba dvorane poteka nemoteno, je potrebna uskladitev termina najema, tehničnih
zadev ipd. Glede slednjega se je potrebno dogovoriti in predhodno uskladiti z g. Evgenom
Podobnikom (tel. št. 041 436 820). Organizator prireditve pri prej navedenemu prejme obrazec za
potrebe najema dvorane.
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