Šolska ulica 7, 1233 Dob

objavlja

RAZPIS ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV
OSNOVNE ŠOLE DOB IN PŠ KRTINA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
OBDOBJE 1.9.2019 – 31.12.2019

1.

Predmet razpisa so naslednji prostori, s katerimi razpolaga Osnovna šola Dob in sicer:

MATIČNA ŠOLA
- velika telovadnica
- vadbeni prostor ob tajništvu šole,
- navadne učilnice,
- specializirane učilnice npr. gospodinjska učilnica ter
- uporaba AV opreme in pripomočkov.
PODRUŽNIČNA ŠOLA KRTINA
- starejša manjša telovadnica
- novejša manjša telovadnica
- navadne učilnice,
- opremljena kuhinja v obnovljenem starem delu PŠ Krtina ter
- uporaba AV opreme in pripomočkov.
2.

Navedeni šolski prostori so na voljo:
 od ponedeljka do petka: od predvidoma 15. do 22.00 zaradi novega časovnega urnika pouka
 ob pouka prostih dnevih – le po dogovoru (sobote, nedelje, čas šolskih počitnic): od
predvidoma 9. do 22. ure.
Najemnikom bodo termini dodeljeni za najem šolskih prostorov za šolsko leto 2019/2020 in sicer
od 1.9.2019 do 31.12.2019.
V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolska tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Dob s PŠ
Krtina pridržuje pravico, da najemniku v naprej odpove termina.

Najemnina se bo zaračunala za vse termine, opredeljene v najemni pogodbi, ne glede na to, ali
je najemnik prostor koristil ali ne.

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 obdobje od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019,
 redno plačevanje najemnine, če je vlagatelj že bil najemnik,
 poravnane finančne in druge obveznosti najkasneje do 31.07.2019
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4.

Vloga za prijavo na razpis mora obvezno vsebovati podatke, ki jih določa obrazec VLOGA:
 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),
 datum, podpis, žig (če najemnik ne posluje z žigom, je obvezen pripis »ne poslujem z žigom«)
 predvideno število udeležencev.
Glej rubriko IZJAVA.

5.

Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 19.08.2019. Vlogo pošljite na e-naslov ravnateljice:
barbka.drobnic@guest.arnes.si s pripisom »Razpis za najem šolskih prostorov 2019/20«.
Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh
razpisanih terminih.

6.

O dodelitvi termina bodo kandidati obveščeni najkasneje do 23. 08. 2019 po e-pošti.

7.

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

8.

Morebitno oddajanje prostorov s strani najemnika drugemu najemniku (podnajem) ni dovoljeno in
bo pomenilo takojšnjo prekinitev pogodbe.

9.

Cene najema športnih površin so določene po sklepu župana.

Šolski prostor
Telovadnica OŠ Dob (cena za društva in ostale najemnike)
Ostali prostori ob telovadnici OŠ Dob - vzdrževanje, ogrevanje, čiščenje (ostali najemniki)
Nova telovadnica PŠ Krtina (cena za društva in ostale najemnike)
Ostali prostori ob novi tel. PŠ Krtina- vzdrževanje, ogrevanje, čiščenje (društva)
Ostali prostori ob novi tel. PŠ Krtina - vzdrževanje, ogrevanje, čiščenje (ostali najemniki)
Stara telovadnica PŠ Krtina (društva in ostali najemniki)
Ostali prostori ob stari tel. PŠ Krtina - vzdrževanje, ogrevanje, čiščenje (ostali najemniki)
Hodnik pred tajništvom OŠ Dob
Učilnica OŠ Dob (društva, šole)
Učilnica OŠ Dob (ostali najemniki)

Cena na
uro
(v EUR)
10,15
17,22
1,65
1,01
2,87
1,50
3,07
10,15
5,39
21,96

10. Najemniki, ki ne bodo imeli poravnanih stroškov za najem telovadnice za čas do konca meseca
julija 2019, ne bodo mogli začeti uporabljati prostorov, njihov termin pa bo oddan drugemu, ki mu
najem zaradi zasedenosti ni bil odobren oziroma drugemu zainteresiranemu prosilcu.

Dob, dne 24.07.2019
RAVNATELJICA
Barbka Drobnič

