
Na podlagi 6. dlena Pravilnika o uporabr Dvorane OS Toneta Pavdka (Ur. l. RS at. 54/'17)
objavljamo naslednji

-Javni poziv
za uporabo Dvorane OS Toneta Pavdka v sezoni 201912020

1. PREDMETPOZIVA
Predmet javnega poziva je oddaja Sportne Dvorane OS Toneta Pavdka v uporabo, za redno
tedensko uporabo, in sicer za obdob.je med '1 .9.2019 in 30.6.2020
Sportna dvorana je namenjena Sportnim aktivnostim, prrreditvam in drugim dogodkom
Dvorana ima dve vadbeni enoti.

Za uporabo je na voljo:
- cela povriina - dve vadbeni enoti (32x24,3m)
- oz. th povrsina - enavadbena enota (16 x24,3m)

Predvideni termini uDorabe:
od ponedeljka do nedelje: od 16.30 do 22.30 ure (oz po dogovoru)

Opis povr5in
Dvorana meri 777,60 m2 igralnih povriin, mo2en .ie najem cele dvorane ali ene vadbene
enote. Primerna je za mali nogomet, rokomet, kosarko, odbojko, badminton, gimnastiko,
borilne Sporte... Opremljena je tudi s plezalno steno.

3. DOLOEITEV RAZPOREDA UPORABE SPORTNE DVORANE
Komisija, ki jo imenuje Zupan, bo na podlagi prejetih prUav in skladno s Pravilnikom o uporabr
Dvorane OS Toneta Pav6ka, izdala razpored uporabe Sportne dvorane.

Pri oddaji Sportne dvorane v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem
vrstnem redu:

1. Osnovna Sola Toneta Paveka za izv4anie obveznega ali razsirjenega dela vzgo.ino
izobrazevalnega programa 5oloobveznih in predSolskih otrok (vrtca);

2. izvajalci Letnega programa Sporta, ki za izvajanje nacionalnega programa Sporta
potrebujejo dvorano;

3. Sportna drustva, ki ne izvajajo letnega programa Sporta, imajo pa status druStva v
iavnem interesu na podro6ju Sporta;

4. druga sportna dru3tva, klubi in rekreativne skupine, ki v program, za katerega se
dvorana uporablja, vkljudujejo najmanj 50 7o posameznikov s stalnim prebivaliaaem v obaini
Mirna Ped,

2. POGOJI ZA UPORABO
Pravico do uporabe dvorane pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S
pogodbo se zaveze plaaati uporabnino, spostovati HiSni red in urnik vadbe. Za spostovanje
doloeil pogodbe in hi5nega reda uporabnik dolo6i odgovorno osebo.
Obaina Mirna Pe6 si pridru2uje pravico do odpovedi oz. prestaviwe posameznih terminov
uporabe, kadar potrebuje dvorano za lastne potrebe oz. prireditve obdinskega pomena.



5. drugi uporabniki.

Znotraj posameznih sklopov uporabnikov, se dodeljule pravico uporabe glede na vrstni red
prispelih vlog-

Ne glede na dolobila prejanjega odstavka lahko upravljavec kateremukoli uporabniku, razen
uporabniku iz 1. todke prvega odstavka tega alena, odpove posamezne termine uporabe
dvorane ali prestavi termine na druge proste termine,6e so taksni termini na razpolago,
zaradi izvedbe prireditev obainskega pomena ali izjemoma tudi zaradi oddaje v komercialne
namene. Rok za odpoved termina je praviloma en teden.

Pri dodeljevanju terminov se bo kot dodaten kriterij upo6tevalo Stevilo mesecev uporabe v
sezoni, tako da bodo imeli prednost prijavitelji, ki bodo uporabljali dvorano ved mesecev v
sezoni, za katero je oblavljen ta javni poziv.

4. ROK IN NACIN PRIJAVE
Drustva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo - vlogo na pripravl.jenem
obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:

- podatki o prijavitelju,
- namen uporabe,
- termin in povr5ina uporabe.

Trg 2,8216 Mirna Ped kasne e do 19.8.2019 do 1

Vlagateljem, ki bodo oddali vlogo po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni preostali
prosti termini.

5. INFORMACIJE
Besedilo razpisa in vlogo najdete na spletni strani www.mirnaoec.si , kjer je objavljen tudi
cenik uporabe Sportne dvorane.

Kontaktna oseba: Sonja Klemenc Krizan, direktorica obdinske uprave, tel: 07/393 61 05,
e poata so nra. klemenc@siol. net

6. KONENE DOLOCBE
Z vsemi uporabniki dvorane bo sklenjena pogodba za uporabo v tekodi sezoni. Za uporabo
Sportne dvorane se bodo obradunale cene v skladu s Cenikom za uporabo Dvorane OS
Toneta Pavdka, kije priloga Pravilnika o uporabi Dvorane OS Toneta Pavdka.

Datum: 10.8.201 9
Stevilka: 478-312017-
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Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Obdine Mirna Ped,


