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Številka: 671- 3 /2017-1 

Datum: 31.8.2017 

 

Na podlagi 5. Člena Pravilnika o uporabi športnih in drugih objektov v lasti občine (Uradno 

glasilo slovenskih občin št. 34/2013, 15/2013, 54/13, 67/15) objavlja občina Duplek 

 

Javni poziv za zbiranje vlog za uporabo telovadnice v OŠ Korena in OŠ Duplek v 

šolskem letu 2017/2018 

 

1. Predmet poziva: 

Na podlagi tega poziva bo občina Duplek oddala v uporabo proste termine v telovadnicah v 

Osnovni šoli Korena in osnovni šoli Duplek v času, ko se v njih ne izvaja šolski program 

športne vzgoje ter termine v drugih objektih v lasti občine, ki se oddajajo za dejavnosti 

društev. Prosti termini bodo predvidoma  od ponedeljka do petka od 16.30 do 22.00 ure. 

2. Upravičenci do uporabe: 

Za uporabo telovadnic in drugih objektov v lasti občine se lahko prijavijo društva in 

rekreativne skupine za izvajanje športne dejavnosti otrok, mladine in odraslih, usmerjenih v 

vrhunski in kakovostni šport ter športno rekreacijo. Prednost pri oddaji prostorov imajo 

društva, ki so registrirana in delujejo na območju občine Duplek. 

3. Nadomestilo za uporabo telovadnic: 

Uporabniki plačajo za uporabo telovadnic najemnino po ceniku, ki je sestavni del Pravilnika o 

uporabi športnih in drugih objektov v lasti občine (Uradno glasilo slovenskih občin št. 

34/2013, 15/2013, 54/13, 67/15). 

4. Način prijave in rok za prijavo: 

Prijavo je na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega poziva, potrebno vložiti do             

11. septembra 2017 v Občinskem uradu občine Duplek. Vlogo lahko vlagatelji oddajo 

osebno, pošljejo po pošti na naslov Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. 

Duplek ali po elektronski pošti na naslov milena.roposa@duplek.si. Obvezna priloga k vlogi 

je seznam uporabnikov z naslovi prebivališča.  

5. Razporejanje terminov in sklenitev pogodbe o uporabi: 

Na podlagi prejetih vlog in določb Pravilnika o uporabi športnih in drugih objektov v lasti 

občine (Uradno glasilo slovenskih občin  št. 34/2013, 15/2013, 54/13, 67/15) bo občinska 

uprava določila razpored terminov, ki bo veljal za šolsko leto 2017/2018. Uporabniki terminov  
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bodo prejeli obvestilo o določitvi termina in pogodbo o uporabi prostorov. V pogodbi bodo 

opredeljeni: termin uporabe, cena in rok plačila ter odgovorna oseba uporabnika. Uporabniki 

morajo pogodbo vrniti v Občinski urad občine Duplek v 15 dneh po prejemu pogodbe. Če 

uporabnik podpisane pogodbe ne vrne v tem roku, se šteje, da je odstopil od uporabe 

prostora. 

 

                                                                                      Mitja Horvat 

                                                                                          Župan   

 


