Mengeška c. 7/B, 1236 Trzin, Slovenija
tel.:+386 1 564 45 52
telefaks:+386 1 564 17 66

Osnovna šola Trzin v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO
in 76/15) in Pogodbo o prenosu stvarnega premoženja v uporabo in upravljanje št. 227/2014 objavlja

RAZPIS
za najem telovadnic za šolsko leto 2019/2020
Osnovna šola Trzin na lokaciji Mengeška c. 7/B, 1236 Trzin razpolaga z dvema telovadnicama, od
katerih je ena manjša in primerna le za sprostitvene dejavnosti, plesne in borilne športe. V prostorih
novega vrtca Žabica na lokaciji Ploščad dr. Tineta Zajca 1, 1236 Trzin, pa Osnovna šola Trzin razpolaga
s športno igralnico, ki je prav tako primerna le za otroško vadbo, plesne in borilne športe, sprostitvene
dejavnosti, jogo ipd.
Telovadnici sta na voljo:
- od ponedeljka do petka od 18.30 do 23.00 ure ter
- ob sobotah in nedeljah od 8.00 do 23.00 ure.
Športna igralnica je na voljo:
- od ponedeljka do petka od 17.00 do 20.00.
Pri najemu prostorov, ki so predmet razpisa, imajo prednost društva s sedežem v občini Trzin, ki so v
času razpisa izvajalci letnega programa športa v Občini Trzin.
Vsi zainteresirani za najem telovadnic izpolnite prijavnico, ki je priloga tega razpisa, in jo v zaprti kuverti
oddajte osebno v tajništvu šole ali pošljite na naslov: Osnovna šola Trzin, Mengeška c. 7/B, 1236 Trzin
s pripisom »Razpis za najem telovadnice.« Rok za oddajo prijavnice je 30.6.2019 do 12. ure. V primeru,
da bo za isti termin kandidiralo več interesentov, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijavnic.
Osnovna šola Trzin bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo opredeljen čas uporabe,
število ur uporabe in cena uporabe telovadnice ter ostale obveznosti najemnika v zvezi z uporabo
telovadnice. Najemnina se zaračuna za vse termine, opredeljene v najemni pogodbi, ne glede na to, ali
je najemnik prostor dejansko koristil ali ne.
Trenutna cena za 1 uro (60 min) uporabe telovadnic je oblikovana na podlagi ocene vrednosti pravic
na nepremičnini in je razvidna iz spodnje razpredelnice. Usklajuje se z rastjo življenjskih potrebščin.

celoletni najem
komercialni najem

velika telovadnica
13,87
(v EUR brez DDV)
25,52
(v EUR brez DDV)

mala telovadnica
7,93
(v EUR brez DDV)
17,14
(v EUR brez DDV)

športna igralnica
7,14
(v EUR brez DDV)
17,14
(v EUR brez DDV)

Najemniki, ki do 30.6.2019 ne bodo poravnali najemnine za šolsko leto 2018/2019, termina v šolskem
letu 2019/2020 ne bodo dobili.
Trzin, 01.06.2019

ravnateljica Matejka Chvatal

e-pošta: os-trzin@guest.arnes.si, spletna stran: www.os-trzin.si

