
JAVNI POZIV  za oddajo šolskih prostorov OŠ Kungota, POŠ Svečina in POŠ Sp. 
Kungota 

 
Obveščamo Vas, da OŠ Kungota, v šol. letu 2020/21, v času od 15:30 – 22:00 ure (ponedeljek – petek) 

oddaja v najem šolske prostore. Oddajanje prostorov je povezano s priporočili NIJZ in MIZŠ, ki se 

nanašajo na  preprečevanje širjenja koronavirusa oz. bolezni s COVIDOM-19 in se lahko ob  ponovni 

razglasitvi pandemije prekine. Vsi najemniki morajo upoštevati priporočila NIJZ, posebej na to opozarjamo 

najemnike športnih dvoran. Priporočila so dostopna na:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf 

Poudarjamo, da najem telovadnic v trenutnih razmerah zahteva, da uporabniki pridejo v telovadnico z vso 

potrebno opremo in garderobo, saj bodo prostori za preoblačenje in prostori za shranjevanje rekvizitov 

zaenkrat ostali zaprti. Odprti so samo WC-ji.  

Vsi uporabniki šolskih prostorov so za vsak termin najema dolžni voditi evidenco prisotnih, ki vsebuje: 

ime in priimek udeleženca, naslov udeleženca in njegovo telefonsko številko. Evidence je potrebno hraniti 

30 dni. 

Šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme 

Osnovne šole Kungota, POŠ Svečina in POŠ Sp. Kungota in v skladu z navodili ustanovitelja, Občina 

Kungota, in sicer za obdobje med 1. 10. 2020 in 31. 12. 2020. 

Čas zbiranja ponudb:  

14. 9. 2020 – 21. 9. 2020 

Prednost pri dodelitvi bodo imeli: 

● dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole. 

● uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice. 

● uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej. 

Prijave, izključno v elektronski obliki, sprejemamo na elektronski naslov sola@os-kungota.si z 

naslovom Prijava na poziv za najem telovadnice (učilnice,…). 

Prijava naj obvezno vsebuje: 

● odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe, 

● društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis 

pogodbe, 

● prostor najema (velika/mala telovadnica/učilnica/…. in lokacija (Sp. ali Zg. Kungota), 

● želeni termin, 

● čas v letu, ko se prostor najema (od katerega meseca in do kdaj) 

● število udeležencev, 

● namen uporabe prostorov. 

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf


Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov. Prostore šole bo možno uporabljati 

od 28. septembra 2020 naprej. 

CENIK 

Vrsta prostora Cena najema 
za 45 min 
(EUR) 

Cena najema 
za 90 min 
(EUR) 

Cena najema 
za 8 ur 
 (EUR) 

Celodnevni 
najem 
(EUR) 

Klasične učilnice 10,00 18,00 30,00 50,00 

Učilnica z LCD projektorjem 15,00 27,00 45,00 75,00 

Specializirane učilnice 
(računalniška, tehniška, likovna, 
glasbena, kemijska-biološka 
učilnica; učilnica za gospodinjstvo)  

25,00 45,00 75,00 100,00 

Večnamenski prostor (avla) v Zg. 
Kungoti 

50,00 90,00 100,00 - 

Velika telovadnica (celotna) v Zg. 
Kungoti (celotna) 

22,50 40,50 70,00 (300,00) 

Velika telovadnica (1/2) v Zg. 
Kungoti 

15,00 27,00 45,00 (150,00) 

Telovadnica v POŠ Sp. Kungota  15,00 27,00 45,00 (150,00) 
 

Navedene cene veljajo do 31. 12. 2020. Po izteku tega roka bo objavljen nov poziv v skladu s smernicami 

Občine Kungota in ki jih bomo predvidoma prejeli do navedenega datuma. 

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. 

Prednost pri dodelitvi športnih objektov bodo imeli: 

1. Programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovosten in vrhunski 

šport, ki imajo sedež v občini  Kungota (pavšalni stroški obratovanja športne dvorane). 

2. Programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovosten in vrhunski šport, ki 

imajo sedež v občini  Kungota (pavšalni stroški obratovanja športne dvorane). 

3. Drugi klubi, društva in organizirane skupine, ki izvajajo športno rekreacijo v občini Kungota. 

4. Društva in klubi ter organizirane skupine, ki izvajajo športno rekreacijo. 

5. Drugi uporabniki. 

 


