Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Jurija Vege, Vegova ulica 38, 1251 Moravče,
ki ga zastopa ravnatelj Matej Žist, objavlja

JAVNI RAZPIS
za
NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV OSNOVNE ŠOLE JURIJA VEGE
za šolsko leto 2020/2021
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je oddaja v najem naslednjih prostorov, s katerimi razpolaga Osnovna šola Jurija Vege:
- telovadnica matične šole, s pripadajočimi garderobnimi prostori,
- telovadnica podružnične šole, s pripadajočimi garderobnimi prostori,
- galerija matične šole, s pripadajočimi garderobnimi prostori,
- telovadnica spodnjega vrtca,
- učilnice.

Najemnikom bodo lahko dodeljeni termini po zaključku obveznega, izbirnega ter razširjenega
programa šole (pouk, izbirni predmeti, interesne dejavnosti), in sicer:
- od ponedeljka do petka od predvidoma 16.00 do 22.00 ure na vseh lokacijah in
- v soboto in nedeljo od predvidoma 8.00 do 22.00 ure.
Prostori bodo najemniku dodeljeni za najem šolskih prostorov za šolsko leto 2020/2021 pod pogoji ob
sklenitvi najemnega razmerja.
Ko v šolskih prostorih potekajo šolska tekmovanja, prireditve ali druge dejavnosti šole, si Osnovna šola
Jurija Vege pridržuje pravico odpovedati termin najema, o čemer najemnika predhodno obvesti.
Uporabo za čas šolskih počitnic in praznikov je obvezno predhodno najaviti v tajništvo šole pred
izvedbo.
Prednost pri dodelitvi prostorov in terminov za najem šolskih prostorov bo določena po naslednjem
vrstnem redu:
- izvajalci športnih in rekreativnih programov za otroke in mladino v občini Moravče,
- izvajalci športnih in rekreativnih programov, ki izvajajo programe, katerih udeleženci so
občani in občanke občine Moravče,
- društva oziroma klubi s sedežem v občini Moravče,
- drugi zainteresirani uporabniki.
2. ODDAJA VLOGE
Vlogo naj društvo, klub ali drug zainteresiran uporabnik vloži na priloženem obrazcu. Vlogo oddajte
osebno, po pošti na naslov »Osnovna šola Jurija Vege, Vegova ul. 38, 1251 Moravče« ali na e-naslov:
racunovodstvo@vrtec-moravce.si, s pripisom »VLOGA ZA NAJEM ŠOLSKEGA PROSTORA«. Rok za
oddajo vloge je 04. 09. 2020.

Vloge, ki bodo oddane po datumu za oddajo, bodo upoštevane, če šolski prostori ne bodo zasedeni v
razpisanih terminih.
Potencialni uporabniki/najemniki bodo o dodelitvi termina obveščeni najkasneje do 11. 09. 2020.
Uporaba prostorov bo mogoča po podpisu pogodbe od 14. 09. 2020 dalje oz. po predhodnem
dogovoru lahko tudi prej.
3. SKLENITEV NAJEMNE POGODBE
Osnovna šola Jurija Vege bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bodo med drugim
opredeljeni prostor najema, termin in čas najema, cena uporabe na uro najema ter ostale obveznosti
najemnika v zvezi z uporabo šolskih prostorov. Najemnina se zaračuna za vse termine, opredeljene v
najemni pogodbi, v kolikor najemnik (odgovorna oseba) ne sporoči pisno na elektronski naslov:
racunovostvo@vrtec-moravce.si morebitno odpoved vadbe predčasno. Morebitno oddajanje
prostorov s strani najemnika drugemu najemniku (podnajem) pomeni takojšnjo prekinitev pogodbe.
Cena za 1 uro (60 min) uporabe/najema prostorov je razvidna iz spodnje razpredelnice. Najemnina se
obračuna po ceniku, ki ga je potrdil na 10. redni seji Občinski svet Občine Moravče, dne 17. 6. 2020.
Zap.št. VSEBINA
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TELOVADNICA MATIČNA ŠOLA
GALERIJA MATIČNA ŠOLA
TELOVADNICA POŠ VRHPOLJE
TELOVADNICA VRTEC
UČILNICA MATIČNA ŠOLA- POŠ

POLNA CENA
BREZ DDV

ZNIŽANA CENA
BREZ DDV

SUBVENCIONIRANA
CENA BREZ DDV
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