OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE, Bistriška cesta 19, 1230 Domžale objavlja

RAZPIS ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV
OSNOVNE ŠOLE DOMŽALE ZA ČAS OD 1.9.2021 DO 31.12.2021

1.

2.

Predmet razpisa so prostori, s katerimi razpolaga Osnovna šola Domžale in sicer:
- velika telovadnica OŠ Domžale v izmeri 527 m2 ,
- velika telovadnica PŠ Ihan v izmeri 692,10 m2 ,
- mala telovadnica in učilnice v izmeri cca. 60 m2 ,
- šolska avla v izmeri 180 m2,
- uporaba AV opreme in pripomočkov.
Navedeni šolski prostori so na voljo:
• od ponedeljka do petka: od predvidoma 17. do 23. ure,
• veliki telovadnici tudi ob sobotah in nedeljah od 8.00 do 23.00 ure
Najemnikom bodo termini dodeljeni za najem šolskih prostorov za obdobje od 1. 9. 2021
do 31. 12. 2021.
V času, ko v šolskih prostorih potekajo tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Domžale
pridržuje pravico, da najemniku v naprej odpove termin.
V času počitnic in praznikov, ko je šola zaprta, se navedenih prostorov ne daje v uporabo
oz. se v naprej odpove termin, razen če je v pogodbi med Osnovno šolo Domžale in
najemnikom drugače dogovorjeno.
Najemnina se zaračuna za vse termine, opredeljene v najemni pogodbi, ne glede na to ali
je najemnik prostor koristil ali ne.
Razpoložljivost uporabe prostorov je odvisna tudi od tega, ali bo s katerimkoli vladnim
predpisom zaradi ponovitve epidemioloških razmer prepovedana uporaba šolskih
prostorov. Na to šola nima vpliva.

3.

Prednost pri izbiri prostih terminov za najem šolskih prostorov bo določena po naslednjem
vrstnem redu:
• izvajalci športnih in rekreativnih programov za otroke in mladino,
• izvajalci športnih in rekreativnih programov za odrasle,
• najemniki, ki bodo najeli prostore za celotno obdobje,
• redno plačevanje najemnine, če je vlagatelj že bil najemnik,
• poravnane finančne in druge obveznosti najkasneje do 31. 5. 2021,
• datum prispele vloge.

4.

Vloga za prijavo na razpis mora obvezno vsebovati podatke, ki jih določa obrazec VLOGA
(priloga razpisa):
• naziv in naslov najemnika,
• priimek, ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov odgovorne osebe,
• naziv in naslov prejemnika računov za najem šolskih prostorov,
• davčna številka,
• želeni termin, rezervni termin
• oblika rekreacije (vrsta/dejavnost),

•

predvideno število udeležencev.

5.

Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 30. 7. 2021. Vlogo lahko oddate osebno v pisarni
tajništva Osnovne šole Domžale, Bistriška cesta 19, 1230 Domžale ali pošljete
priporočeno na navedeni naslov šole, s pripisom »Razpis za najem šolskih prostorov« ali
po e-pošti na os-domzale@guest.arnes.si.

6.

Nepopolnih in nečitljivih vloge ne bomo obravnavali, zato vas prosimo, da čitljivo izpolnite
vse zahtevane podatke na vlogi.

7.

Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh
razpisanih terminih.

8.

O dodelitvi termina bodo kandidati obveščeni najkasneje do 16. 8. 2021.

9.

Osnovna šola Domžale bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bodo med
drugim opredeljeni prostori najema, termin in čas najema, cena uporabe na uro (60 min)
najema. Najemnina se bo zaračunavala za vse termine najema, ne glede na to, ali je
najemnik prostor koristil ali ne.

10. Zaradi zagotavljanja možnosti uporabe čim več najemnikom, si pridržujemo pravico do
spremembe terminov (tako po dnevih kot po urah).
11. Morebitno oddajanje prostorov s strani najemnika drugemu najemniku (podnajem) ni
dovoljeno in bo pomenilo takojšnjo prekinitev pogodbe.
12. Cene najema športnih površin so določene po sklepu župana.
Šolski prostor
Velika telovadnica OŠ Domžale
Velika telovadnica PŠ Ihan
Mala telovadnica in učilnice
Avla
AV sredstva

Cena na uro brez DDV (v EUR)
11,59
15,23
7,67
10,81
2,81

13. Najemniki, ki do 15. 7. 2021 ne bodo poravnali neplačanih finančnih obveznosti za prejšnje
obdobje najema, kljub oddani vlogi, v času določenemu za oddajo (do 30. 7. 2021), ne
bodo upoštevani. Po poplačilu obveznosti jim bomo dodelili termine, ki bodo še prosti, če
bodo za najem še vedno zainteresirani.

Št. dokumenta: 352-3/2021/1
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Ravnatelj
Uroš Govc

VLOGA ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV OSNOVNE ŠOLE DOMŽALE
za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021

Z vlogo se prijavljate na razpis za najem prostorov, ki jih oddaja Osnovna šola Domžale za obdobje od
1. 9. 2021 – 31.12. 2021
Na osnovi vlog oddanih v roku in pod pogoji določenim z razpisom, bodo zainteresiranim prosilcem
dodeljeni termini za vadbo oz. izvajanje dejavnosti od 1. 9. 2021 do 31.12.2021.
Vlogo izpolnite in jo posredujte v tajništvo šole do 30. 7. 2021 (osebno, po pošti ali na e -naslov:
os-domzale@guest.arnes.si).
Vloge bodo obravnavane v skladu z določili razpisa.
PODATKI O DRUŠTVU, KLUBU, SKUPINI
Ime fizične oz. pravne
osebe

Oblika oz. vrsta dejavnosti:

Sedež – naslov
Davčna številka
plačnika
Ime in priimek
odgovorne osebe in
kontaktne osebe
društva, kluba,
skupine
Želeni prostor in
časovni termin vadbe
(naziv prostora, dan
in ura najema)

Rezervna izbira
prostora in/ali termina

Izjavljamo,
Izjavljamo,

Odgovorna oseba:

Davčni zavezanec:
DA
Kontaktna oseba:

NE

Tel. št.:
Tel. št.:
e- naslov:
e- naslov:
Prostor:
Dan/dnevi (obkroži):
Ura (od – do):
PON
• Telovadnica OŠ
TOR
Domžale
SR
• Telovadnica PŠ
ČET
Ihan
PET
• Mala telovadnica
SOB
• Avla
NED
• Posamezna
učilnica
Prostor:
Dan/dnevi:
Ura (od – do):
PON
• Telovadnica OŠ
TOR
Domžale
SR
• Telovadnica PŠ
ČET
Ihan
PET
• Mala telovadnica
SOB
• Avla
NED
• Posamezna
učilnica
da so naši stroški najema preteklih let v celoti poravnani.
DA
NE
da smo šoli vrnili ključe za dostop do vadbenega prostora.
DA
NE
KLJUČA NISMO PREVZELI

Kraj in datum:
ŽIG

Podpis odgovorne osebe:

