
RAZPIS
za najem šolskih prostorov

Predmet razpisa
Predmet razpisa so naslednji prostori:

• velika telovadnica v izmeri 460 m2,

• balkon nad veliko telovadnico v izmeri 174 m2,

• vadbeni prostor v avli šole v izmeri 180 m2,

• jedilnica v izmeri 236 m2,

• računalniška učilnica - 24 računalnikov,

• učilnice.

Čas uporabe prostorov
Navedeni šolski prostori so na voljo:

• od ponedeljka do petka: predvidoma od 17. do 23. ure,

• ob pouka prostih dnevih - po dogovoru (sobote, nedelje, čas šolskih počitnic).

Najemnikom bodo termini dodeljeni za najem šolskih prostorov za tekoče šolsko leto.

V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolska tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Predoslje Kranj pridržuje 
pravico, da najemniku v naprej odpove termin.

Pravice do prednostnega najema
Prednost pri izbiri prostih terminov za najem šolskih prostorov bodi imeli tisti prosilci, ki:

• izvajajo športne in rekreativne programe za otroke in mladino,

• izvajajo športne in rekreativne programe za odrasle,

• bodo najeli prostore za obdobje od 1. oktobra do 21. junija oz. za najmanj 8 mesecev,

• so redni plačniki najemnine, če je prosilec že bil najemnik,

• imajo poravnane vse pretekle finančne in druge obveznosti najkasneje do 1. septembra tekočega leta.

Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17a, 4000 Kranj

(04) 281 04 00

os-predoslje@guest.arnes.si

www.os-predoslje.si

D.Š.: 53580664        M.Š.: 5083222000        TRR pri banki Slovenije: SI56 0125 2603 0658 058

nadaljevanje



Obvezni podatki pri oddaji vloge
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),

• predvideno število udeležencev.

Oddaja vloge
Rok za prijavo oz. oddajo vlog je 15. 9. 2019. Vlogo lahko oddate osebno v pisarni tajništva ali pošljete pri-
poročeno na naslov Osnovna šola Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj, s pripisom »Razpis za najem šolskih 
prostorov« ali skenirano po elektronski pošti na: katja.percic@guest.arnes.si

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

Ostalo pogoji sodelovanja
• O dodelitvi termina bodo prosilci obveščeni najkasneje do 30. 9. 2019.

• Osnovna šola bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo uredila medsebojne odnose glede  
 najema šolskih prostorov.

• Najemnina se bo zaračunavala za vse termine najema, ne glede na to, ali je najemnik prostor koristil ali ne.

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

• Cene najema:

  • velika telovadnica v izmeri 460 m2 28,17 €  90 min

	 	 • balkon nad veliko telovadnico v izmeri 174 m2 8,00 €  60 min

  • vadbeni prostor v avli šole v izmeri 180 m2  8,00 €  60 min

  • jedilnica v izmeri 236 m2  8,00 €  60 min

  • računalniška učilnica - 24 računalnikov 22,00 €  60 min

  • učilnice 8,00 €  60 min

• Najemniki, ki do 1. septembra tekočega leta ne bodo poravnali morebitnih neplačanih najemnin za prejšnje  
 obdobje najema, ne bodo mogli začeti uporabljati prostorov, njihov termin pa bo oddan drugemu, ki mu  
 v najem zaradi zasedenosti ni bil odobren, oz. drugemu zainteresiranemu prosilcu.
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Podatki o društvu, klubu, skupini ...

Ime:

Naslov:

Davčna številka:                                Davčni zavezanec: DA / NE

Ime in priimek odgovorne osebe:

        GSM:               eNaslov: 

Ime in priimek kontaktne osebe:

        GSM:               eNaslov: 

Naziv želenega najema prostora:

Želeni dan oz. dnevi najema prostora:

Želena ura najema prostora: 

Rezervna izbira prostora in/ali termina:

Število udeležencev:

Izjavljamo, da so naši stroški najema preteklih let v celoti poravnani:  DA / NE

VLOGA
za najem šolskih prostorov

Z vlogo se prijavljate na razpis za najem prostorov v tekočem šolskem letu, praviloma do konca leta 2019.

Na osnovi vlog oddanih v roku določenim z razpisom bodo zainteresiranim prosilcem dodeljeni termini za 
vadbo oz. izvajanje dejavnosti od predvidoma 1. oktobra do 24. junija tekočega leta.

Vlogo izpolnite in v zaprti kuverti, do 15. septembra, posredujte v tajništvo šole (osebno, po pošti ali 
na eNaslov: katja.percic@guest.arnes.si s pripisom oz. naslovom eSporočila »Razpis za najem šolskih 
prostorov«. Vloge bodo obravnavane v skladu z določili razpisa.

Kraj in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:

Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17a, 4000 Kranj

(04) 281 04 00

os-predoslje@guest.arnes.si

www.os-predoslje.si
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