
JAVNI RAZPIS 
ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V 

OBČINI PODLEHNIK V SEZONI 2016/2017  

 

1. PREDMET RAZPISA  

 
Predmet razpisa je najem uporabe večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Podlehnik 
v šolskem letu 2016/2017 in to: 
 

 vadbenih površin v objektu,  
 garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,  
 in opreme v objektu.  

 

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS  

 

Na razpis se lahko prijavijo:  
 

 športna društva in klubi za otroke in mladino, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport, 
ki so vključeni v financiranje letnega programa športa iz proračuna Občine Podlehnik; 

 drugi klubi, društva iz občine in organizirane skupine, ki izvajajo športno rekreacijo; 
 društva in klubi izven občine Podlehnik; 
 drugi uporabniki.  

 

3. TERMINI ZA UPORABO  

 

DAN 1. termin 2. termin 3. termin 

ponedeljek  
16.30 do 

18.00 
18.00 do 

19.30 
19.30 do 

21.00 

torek  
16.30 do 

18.00 
18.00 do 

19.30 
19.30 do 

21.00 

sreda  
16.30 do 

18.00 
18.00 do 

19.30 
19.30 do 

21.00 

četrtek  
16.30 do 

18.00 
18.00 do 

19.30 
19.30 do 

21.00 

petek  
16.30 do 

18.00 
18.00 do 

19.30 
19.30 do 

21.00 

sobota 
(samo, če bo dovolj interesentov) 

16.00 do 
17.30 

17.30 do 
19.00 

19.00 do 
20.30 

 

20.30 do 
22.00 

 
Uporaba večnamenske športne dvorane se bo plačevala po veljavnem ceniku za uporabo 
večnamenske športne dvorane. Cenik je ločen za domača društva ter domače pravne in fizične 
osebe (ki imajo sedež v Občini Podlehnik) ter zunanja društva ter zunanje pravne in fizične 
osebe (ki imajo sedež izven Občine Podlehnik). 
 
Veljaven cenik: 
 

Termin v času od 16.30 do 18.00 ure 
 

Površina telovadnice: Cena za termina za: 
domača društva, domače pravne in 

fizične osebe 

Cena za termina za: 
zunanja društva, zunanje pravne in 

fizične osebe 
1/3 12,00 € 24,00 € 



2/3 18,00 € 36,00 € 
3/3 20,00 € 40,00 € 

Termin v času od 18.00 do 19.30 ure 
 

Površina telovadnice: Cena za termina za: 
domača društva, domače pravne in 

fizične osebe 

Cena za termina za: 
zunanja društva, zunanje pravne in 

fizične osebe 
1/3 15,00 € 30,00 € 
2/3 20,00 € 40,00 € 
3/3 22,00 € 44,00 € 

 
Termin v času od 19.30 do 21.00 ure 

 
Površina telovadnice: Cena za termina za: 

domača društva, domače pravne in 
fizične osebe 

Cena za termina za: 
zunanja društva, zunanje pravne in 

fizične osebe 
1/3 15,00 € 30,00 € 
2/3 20,00 € 40,00 € 
3/3 22,00 € 44,00 € 

 
Pri oddajanju terminov večnamenske športne dvorane Podlehnik mora Osnovna 
šola Podlehnik, kot upraviteljica dvorane, nuditi prednost športnim klubom, 
društvom Občine Podlehnik in domačim fizičnim osebam pred vsemi ostalimi, prav 
tako imajo prednost najemojemalci, ki vzamejo v najem celotno površino športne 
dvorane in/ali daljše terminsko obdobje pred tistimi, ki želijo najeti le del športne 
dvorane ali jo vzeti v najem za krajše obdobje!  
 
Osnovna šola Podlehnik je zavezana upoštevanju ekonomičnosti trženja dvorane! 
 
Uporaba športne dvorane je možna vse dneve v času šolskega leta, zaprta je le vsako 
nedeljo in ob vseh državnih praznikih! 
 

4. ROKI IN NAČIN PRIJAVE  

 
Vlogo za dodelitev uporabe večnamenske športne dvorane morajo prosilci poslati ali po pošti, ali 
oddati osebno na naslov: Osnovna šola Podlehnik, Podlehnik 7/a, 2286 Podlehnik, lahko pa jo 
tudi pošljejo pravilno izpolnjeno po elektronski pošti na naslov: dejan.kopold@sola-podlehnik.si . 

 
Zainteresirani uporabniki razpisanih športnih površin morajo obvezno vložiti vlogo na obrazcu, 
ki je objavljen na spletni strani Osnovne šole Podlehnik www.sola-podlehnik.si 
(Dokumenti/Športna dvorana). V primeru, da želite prejeti obrazce po e –pošti, prosimo da 
nam to sporočite na naslov: dejan.kopold@sola-podlehnik.si . 
 

5. INFORMIRANJE KANDIDATOV  

 
Vse informacije, vlogo, cenik in hišni red lahko prejmete v Osnovni šoli Podlehnik v času 
uradnih ur (ponedeljek - petek od 8.00 – 12.00 ure) osebno, ali pokličite na telefonsko številko 
02/795 31 00.  
 
Vsi dokumenti so tudi objavljeni na spletni strani Osnovne šole Podlehnik www.sola-
podlehnik.si . Sprotni rezervirani in zasedeni termini so prav tako vidni na spletni strani 
Osnovne šole Podlehnik www.sola-podlehnik.si v rubriki O šoli/Urnik športne dvorane. 
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Na osnovi prejetih vlog in rezervacij terminov bo upravljalec pripravil predlog koriščenja 
večnamenske športne dvorane, dokončno pa ga potrdi ravnatelj OŠ Podlehnik.  
 
Na podlagi prejetih prijav bo izdelan terminski plan (urnik) uporabe za šolsko leto 2016/2017.  
 
Med OŠ Podlehnik in najemniki športnih površin bo sklenjena pogodba o najemu, katero bo 
sklenila odgovorna oseba za rezervirani termin, pogodba se bo sklenila na sedežu Osnovne šole 
Podlehnik, kjer bo odgovorna oseba prejela tudi vse potrebne informacije in veljaven hišni red.  
 
Odgovorna oseba na podpis s seboj prinese tudi osebni dokument in davčno številko, v 
primeru, da gre za društvo ali zasebnike, pa tudi pečat. 
 
Uporaba športne dvorane je/bo možna šele po podpisu pogodbe! 
 
Sestavni del pogodbe je hišni red športne dvorane Podlehnik.  
 
Začetek uporabe večnamenske športne dvorane se določi s pogodbo.  
 
Datum: 22.09.2016 

 
    Osnovna šola Podlehnik 

              ravnatelj 
                   dr. Dejan KOPOLD 
 


