Številka: JP-08/2017
Datum: 18.5.2017
Na podlagi 7. člena Pravilnika o upravljanju in uporabi Športne hiše Radlje ob Dravi, z dne 29.5.2013, Javni
zavod ŠKTM Radlje ob Dravi izdaja naslednji

Javni poziv za uporabo Športne hiše Radlje ob Dravi
1. PREDMET POZIVA
Predmet javnega poziva je oddaja večnamenskega športnega objekta oz. prostorov v Občini Radlje ob Dravi.
Poziv velja za proste termine v Športni hiši Radlje ob Dravi, t.j. po končanem pouku in interesnih dejavnostih
na Osnovni šoli Radlje ob Dravi in sicer:
- med tednom: od 16.00 ure do 22.00 ure,
- ob vikendih: sobote in nedelje (tekme, turnirji, lige).
Športna hiša Radlje ob Dravi je namenjena individualnim in skupinskim športom in organizaciji tekem ter
turnirjev s tribunama (cca 550 sedežev), večjih prireditev in koncertov. Nudimo vam redni ali občasni najem.
Športna hiša obsega veliko športno dvorano (ki se deli na tri tretine), plezalno steno, plezalno sobo, plesno
dvorano in vadbeni prostor za tribunami.
Termini koriščenja Športne hiše bodo praviloma omejeni na 1 uro.
2. POGOJI ZA PRIJAVO
Na poziv se lahko prijavijo:
- izvajalci športnih dejavnosti (društva, sekcije društev, njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije),
- zavodi s področja izobraževanja,
- ostali zainteresirani posamezniki.
3. POGOJI ZA UPORABO PROSTOROV V ŠPORTNI HIŠI
Uporabnik Športne hiše mora:
 izpolniti vlogo za uporabo Športne hiše (posebej obrazec1 in obrazec 2),
 pred začetkom uporabe skleniti pogodbo o uporabi Športne hiše,
 spoštovati in upoštevati pogodbena določila in Hišni red Športne hiše,
 sporočiti vsako spremembo odgovorne osebe najmanj v 15 dneh po spremembi,
 spoštovati dogovorjen urnik,
 uporabljati le prostore za katere ima sklenjeno pogodbo o uporabi.
4. ROKI IN NAČIN PRIJAVE
Vsi izvajalci športnih dejavnosti in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo za uporabo Športne hiše
oddati najkasneje do četrtka, 19.6.2017 in sicer:
- fizično na naslov: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi »Vloga
za uporabo športne hiše«.
- elektronsko (izpolnjeni, podpisani in ožigosani skenirani obrazci) na e-mail: info@sktmradlje.si

5. INFORMACIJE
Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi osebno ali na
telefonski številki: 040 852 286 ali po elektronski pošti sport@sktmradlje.si (Gregor Likar).
Vlogo dobijo uporabniki objekta v pretekli sezoni 2016/17 po elektronski pošti, ostali pa na sedežu Javnega
zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi ter na spletni strani zavoda www.sktmradlje.si.
6. KONČNE DOLOČBE
Na podlagi pravočasno prispelih vlog bo Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi izdelal Letni program uporabe
Športne hiše.
Pri pripravi Letnega programa uporabe Športne hiše bo najemodajalec upošteval Pravilnik o upravljanju in
uporabi Športne hiše Radlje ob Dravi, objavljen na spletni zavoda: www.sktmradlje.si
Z vsemi uporabniki Športne hiše se pred uporabo sklene pogodba o uporabi prostorov.
Za uporabo Športne hiše se bodo obračunale cene v skladu s cenikom storitev, ki je priloga Pravilniku o
upravljanju in uporabi športne hiše Radlje ob Dravi. Cenik velja do preklica. Po preklicu si najemodajalec
objektov pridržuje pravico do spremembe cenikov, oblikovanih na osnovi kalkulacije stroškov za preteklo
obdobje. O morebitni spremembi cenikov bodo uporabniki pisno obveščeni.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
Vodja športne infrastrukture:
Gregor Likar, prof. šp. vzg. l.r.

V prilogi:
- prijavni obrazec 1 in 2
Vročiti:
-

v javno objavo (spletna stran zavoda www.sktmradlje.si)
naslovi po elektronski pošti

V vednost:
-

Občina Radlje ob Dravi
Športna zveza Radlje ob Dravi

Vložiti:
-

v zbirko dokumentarnega gradiva

Obrazec 1

VLOGA ZA UPORABO ŠPORTNE HIŠE RADLJE OB DRAVI
TEDENSKA VADBA

NAZIV/IME UPORABNIKA:
NASLOV/SEDEŽ:
ŽELENI TERMIN:
Označite ustrezen dan in vpišite uro.

OPOZORILO: Najemodajalec si zaradi koordinacije
vseh terminskih planov pridržuje pravico do
spremembe želenega termina po uri in dnevu.

Tedenska vadba:
Ponedeljek

od __________ do _________

Torek

od __________ do _________

Sreda

od __________ do _________

Četrtek

od __________ do _________

Petek

od __________ do _________

KAKOVOSTNI RAZRED in ZVRST
ŠPORTA, ki ga boste izvajali:
VELIKOST IN VRSTA VADBENE
POVRŠINE (obkrožite)
OPOZORILO: Najemodajalec si zaradi koordinacije
vseh terminskih planov pridržuje pravico do
spremembe velikosti željene vadbene površine.

TRAJANJE REZERVACIJE:

e) prostor za tribunami
f) plezalna stena
g) plezalna soba

od ______________ do ________________

(točen datum; npr: 30.04.2012)

a) trening
b) rekreacija
c) drugo: __________________

NAMEN REZERVACIJE:

ŠTEVILO VADEČIH
(vadeči, ki bodo redno obiskovali
vadbo,trening..)
PODATKI O PLAČNIKU NAJEMA:
Točen naziv/ime:
Naslov:
Davčna številka:
Matična številka (fizične osebe):
ODGOVORNA OSEBA ZA NAJEM:
Ime in priimek:
Telefon:
E-naslov:

a) velika dvorana
b) 1/3 velike dvorane
c) 2/3 velike dvorane
d) plesna dvorana

(obvezno)

NASLOV ZA POŠILJANJE POŠTE:
(v kolikor se razlikuje od sedeža
društva/organizacije)
Točen naziv/ime:
Točen naslov:

* v primeru, da je uporabnik rekreativna skupina se napiše v rubriko (podatki za plačilo najema) tisto osebo, na
katero se bo izdajal račun.
OPOMBE:
- Pred podpisom pogodbe se bodo uskladili termini.
- V primeru več selekcij istega uporabnika, izpolnite za vsako selekcijo svojo prijavnico.
- Če vadbena skupina ne zajema zadostnega-minimalnega števila uporabnikov (10 oseb), se pogodba o
uporabi prostora prekine ali pa se vadbena skupina priključi drugi vadbeni skupini oz. športnemu
društvu. To velja samo za športna društva, katerim vadbeni prostor financira Občina Radlje ob Dravi (v
skladu s Pravilnikom o upravljanju in uporabi Športne hiše Radlje ob Dravi in v skladu s Pravilnikom za
vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob Dravi).

Datum: ______________
Podpis odgovorne osebe:

Žig:

V ceno uporabe je vključeno koriščenje športnih prostorov, garderobe, sanitarij in tušev.

Obrazec 2

VLOGA ZA UPORABO ŠPORTNE HIŠE RADLJE OB DRAVI
VIKENDI (tekmovanja, turnirji, lige…)
NAZIV/IME UPORABNIKA:
NASLOV/SEDEŽ:
ŽELENI TERMIN:
Označite ustrezen dan in vpišite uro.

Sobota
Nedelja

od ________ do _______; Datum________
od ________do ________;Datum________

Sobota
Nedelja

od ________ do _______; Datum________
od ________do ________;Datum________

Sobota
Nedelja

od ________ do _______; Datum________
od ________do ________;Datum________

Sobota
Nedelja

od ________ do _______; Datum________
od ________do ________;Datum________

Sobota
Nedelja

od ________ do _______; Datum________
od ________do ________;Datum________

Sobota
Nedelja

od ________ do _______; Datum________
od ________do ________;Datum________

OPOZORILO: Najemodajalec si zaradi koordinacije
vseh terminskih planov pridržuje pravico do
spremembe želenega termina po uri in dnevu.

V primeru, da je željenih terminov več, jih oddajte na posebnem listu
oz. planu.

VELIKOST IN VRSTA VADBENE
POVRŠINE (obkrožite)
OPOZORILO: Najemodajalec si zaradi koordinacije
vseh terminskih planov pridržuje pravico do
spremembe velikosti željene vadbene površine.

TRAJANJE REZERVACIJE:
(za ligo…)

a) velika dvorana
b) 1/3 velike dvorane
c) 2/3 velike dvorane
d) plesna dvorana

e) prostor za tribunami
f) plezalna stena
g) plezalna soba

od ______________ do ________________

(točen datum; npr: 30.04.2012)

UPORABA TRIBUN

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
(pričakovano število udeležencev…)

PODATKI O PLAČNIKU NAJEMA:
Točen naziv/ime:
Naslov:
Davčna številka:
Matična številka(fizične osebe):

DA

NE

(obkrožite)

ODGOVORNA OSEBA ZA NAJEM:
Ime in priimek:
Telefon:
E-naslov:

NASLOV ZA POŠILJANJE POŠTE:
(v kolikor se razlikuje od sedeža
društva/organizacije)
Točen naziv/ime:
Točen naslov:
OPOMBE:
- Pred podpisom pogodbe se bodo uskladili termini.
- V primeru več selekcij istega uporabnika, izpolnite za vsako selekcijo svojo prijavnico.
- V kolikor izvajate ligaška tekmovanja med tednom, morate izpolniti ta obrazec.

Datum: _____________
Podpis odgovorne osebe:

Žig:

V ceno uporabe je vključeno koriščenje športnih prostorov, garderobe, sanitarij in tušev.

