
PRAVILNIK ODDAJANJA RIBIŠKEGA DOMA V NAJEM 

 

 

Ribiška družina Cerknica upravlja z objektom Ribiški dom, ki je primeren za razna družabna 

in delovna srečanja, občne zbore in sestanke, ki se jih lahko udeleži do 25 ljudi.  

Ribiški dom se nahaja na koncu Cerknice v smeri Begunj na naslovu Notranjska 56, 1380 

Cerknica. Od starega jedra Cerknice je oddaljen en kilometer. V Ribiškem domu je tudi sedež 

Ribiške družine Cerknica.  

Objekt je ogrevan s centralno kurjavo, v njem so urejene sanitarije (WC s tušem), štiri ležišča, 

kuhinja in brezžični internet. V letu 2011 smo uredili okolico objekta, razširili asfaltirano 

parkirišče in postavili lesen kozolec namenjen druženju izven objekta. Ob njem je tekoča voda 

in električna razsvetljava. Kozolec pod svojo streho lahko gosti do 40 ljudi.  

  

CENIK: 

 

Zimska sezona traja od 15.10. do 15.04. v tekočem letu.  

Cena zimskega najema za konec tedna (petek popoldne, sobota in nedelja do 12.00 ure) je 

120,00 EUR. 

 

Poletna sezona traja od 16.04. do 14.10. v tekočem letu. 

Cena poletnega najema za konec tedna (petek popoldne, sobota in nedelja do 12.00 ure) je 80,00 

EUR. 

 

Možnost najema plinskega žara s plinom znaša 15,00 EUR na dan.  

 

Najem enega kompleta gasilske mize in dveh klopi znaša 5,00 EUR na dan. 

 

Za vikend najem objekta in vse ostale informacije se lahko obrnete na gospodarja Ribiške 

družine - Frenk Penca GSM 051 225 955. 

 

 

 

 

 



Najem apartmaja (2+2 ležišča): 

 

Zimska tarifa 60,00 EUR/dan 

 

Poletna tarifa 40,00 EUR/dan 

 

AKCIJA  

1 x dnevna ribolovna dovolilnica RD Cerknica + spanje za 1 osebo znaša 25,00 EUR/dan 

 

Za najem apartmaja in vse ostale informacije se lahko obrnete na predsednika Ribiške družine 

– Miha Urh GSM 041 345 168. 

 

V najemnino je všteto:  

- najem objekta Ribiški dom skupaj z lesenim kozolcem  

- normalna poraba vode in elektrike v času najema objekta  

 

Najemnik je odgovoren za najete premičnine ali nepremičnine in sicer odgovarja za vso nastalo 

škodo.  

 

Ob predaji prostorov se te podrobno pregleda in najemniku zaračuna kavcija v znesku 50,00 

EUR. Ta se po najemu ob ne manjkajoči in nepoškodovani opremi ter temeljito očiščenih 

prostorih vrne v celotnem znesku. 

 

Za potrebe RD Cerknica je najemnina za premičnine in nepremičnine brezplačna. 

 

Ribiška družina Cerknica ni zavezanec za DDV. 

 

Cene veljajo od 29.09.2017. 

 

 

 

UO RD Cerknica 


