Na podlagi 7. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/2007, 27/2008, 38/2013) in Sklepa o
določitvi višine uporabe/najema za prostore in opreme v Domu partizana v Vavti vasi, objavlja Občina
Straža,
JAVNI RAZPIS
za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi,
v obdobju 1.9.2020-31.8.2021
1.
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, organizacije, posamezniki in skupine ter drugi uporabniki.
Vsi uporabniki pošljejo pisno prijavo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega razpisa.
2.
Telovadnica je namenjena za izvajanje rekreacije (telovadbe, namizni tenis, badminton …) ali za
strelišče (v prostoru se nahaja šeststezno strelišče z električnimi tarčami). Puške, strelivo in papir za
tarče niso na voljo in jih priskrbi uporabnik prostora sam.
3.
Na podlagi prejetih prijav bo izdelan terminski plan telovadnice za razpisano obdobje. Trajanje termina
je minimalno eno uro. Prijavitelji lahko telovadnico koristi v naslednjih terminih.
-

Koriščenje telovadnice:

Od ponedeljka do sobote:
-

v dopoldanskem času od 8:00 do 12.00 ure
v popoldanskem času od 16:00 do 22.00 ure

Najem prostora, v okviru koriščenja terminov, je možen izključno za rekreacijo in strelišče. V primeru
koriščenja prostorov za druge namene ( izvedba tekmovanja…) , mora uporabnik oddati Vlogo za
enkratno uporabo Doma partizana.
V primeru večjega števila prijav za isti termin, se določi prednostni vrstni red. Prednost pri koriščenju
telovadnice imajo najprej:
1. društva, ki jih sofinancira Občina Straža
2. posamezniki iz Občine Straža
3. ostali
Poleg zgoraj navedenega prednostnega vrstnega reda, se v primeru večjega števila društev ali
posameznikov za isti termin določi, da imajo prednost društva oz. posamezniki, ki so že koristil najete
prostore, pred ostalimi društvi oz. posamezniki.
4.
Vloga se lahko odda v sprejemno pisarno Občine Straža ,pošlje po pošti na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža ali po mail-u: suzana.koblar@obcina-straza.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do petka, 16.9.2020 oz. do zapolnitve objavljenih terminov. Prva
obravnava vlog bo v sredo, 16.9.2020 ob 12.00 uri. Vse vloge, ki bodo prispele po tem datumom, bodo
obravnavane naknadno. Z izbranimi prejemniki bodo sklenjene pogodbe.
Prispele vloge za enkratno uporabo Doma partizana se bodo obravnavale ločeno.
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