je Obdinski svet
naslednji
izdajamo
Obiine Slovenska Bistrica sprejel na 18. redni seji dne 04.12.2000

V skladu s Pravilnikom o Sportnih objektih v Obtini Slovenska Bistrica, ki ga

RAZPIS

ZA UPORABO TETOVADNIC V UPRAVUANJU OS ANTONA INGOTI'A

1. PREDMET RAZPISA
predmet razpisa je naiem uporabe telovadnic pri 05 Spodnia Polskava,
Polskava in 05 Praeersko v iolskem letu 2019/2020 in to:

05

Zgornia

vadbenih povriin v objektu,
a

garderob, sanitarij, umivalnikov in tuiev v sklopu objekta,

a

doloienega iportnega orodja in opreme v objektu.

2. POGOJI ZA PRUAVO NA RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo:

javni vzgojno
dejavnosti,

- izobraievalni

zavodi, za potrebe izvajanja svoje zakonsko predpisane

o
.

izvajalci nacionalnega programa iporta,

o
.
.

drugi klubi, druitva iz obiine in organizirane skupine, ki izvajajo lportno rekreacijo,

iportna druStva in klubi, ki so registrirana v kraju lokacije Sportnega objekta in
vkljuieni v financiranje letnega proglama Sporta iz proratuna Obdine Sl. Bistrica,

so

druitva in klubi izven obiine,
ostali uporabniki 5portnega objekta.

3. TERMINI IN CENA ZA UPORABO
uporaba telovadnice pri 05 Spodnja Polskava, 05 Zgornja Polskava oziroma 05 Pragersko v
pri
Solskem letu ZOtg/ZOiO se bo platevala v skladu s CENIKOM o uporabi telovadnice
Oi Spodnja polskava, 05 Zgornla Polskava in 05 Pragersko za Solsko lero 201912O2O,
ki je til sprejet na seji Sveti lole 05 Antona lngolita Spodnja Polskava 30.5.2019.

4. ROKI IN NA.IN PRIJAVE
Vlogo za dodelitev uporabe telovadnice morajo prosilci poslati po poiti oli oddoti osebno
na noslovu: OS Antono lngoliia, Spodnjo Polskova 240,2331 Progersko, do 37.08.2079.

5. INFORMIRANJE KANDIDATOV
Vse potrebne informacije, trenutno veljavni cenik in hiSni red dobite na OS Antona lngolida
Spodnja Polskava v tasu uradnih ur (Ma.lda Turner, tel. it.80-33-121, Zvonko Hrai, tel.5t.
80-33-12s).

Na podlagi prejetih prijav bo v skladu s pravilnikom izdelan terminski plan (urnik) uporabe
telovadnic za Solsko leto 2019/2020.
Vse ostale

i

. ki bodo oddali vloee kasneie, bomo razporedili v p

le proste

termine.

Z izbranimi najemniki bo pred zaietkom uporabe sklenjena pogodba, najkasneje pa do
15.10.2019.

Spodnja Polskava, 24.6.2OL9
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Ravnateljica:

Danicaleber, sPec.

