
Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi Telovadnice na naslovu Trg 8 (Ur. l. RS št. 54/17) 
objavljamo naslednji 
 

Javni poziv 
za uporabo Telovadnice na naslovu Trg 8  v sezoni 2017/2018 

 
 

1. PREDMET POZIVA  
Predmet javnega poziva je oddaja Telovadnice na naslovu Trg 8  v uporabo, za redno 
tedensko uporabo, in sicer za obdobje med 16.10.2017 in 30.6.2018. 
Telovadnica  je namenjena športnim aktivnostim, prireditvam in drugim dogodkom. 
Telovadnica ima eno vadbeno enoto.  
 
Predvideni termini uporabe: 

- od ponedeljka do nedelje: od 7:30 do 22.30 ure (oz  po dogovoru). 
 
 

2. POGOJI ZA UPORABO  
Pravico do uporabe telovadnice pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. 
S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati Hišni red in urnik vadbe. Za spoštovanje 
določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo. 
Občina Mirna Peč si pridružuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov 
uporabe, kadar potrebuje telovadnico za lastne potrebe oz. prireditve občinskega pomena. 
 
 

3. DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE TELOVADNICE 
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na podlagi prejetih prijav in skladno s Pravilnikom o uporabi 
telovadnice na naslovu Trg 8, izdala razpored uporabe telovadnice.  
 
Pri oddaji telovadnice v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem vrstnem 
redu: 
 

1. Osnovna šola Toneta Pavčka za izvajanje obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa šoloobveznih  in predšolskih otrok (vrtca);  

2. izvajalci Letnega programa športa, ki za izvajanje nacionalnega programa športa 
potrebujejo  telovadnico;  

3. športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v 
javnem interesu na področju športa; 

4. druga športna društva, klubi in rekreativne skupine, ki v program, za katerega se 
telovadnica uporablja, vključujejo najmanj 50 % posameznikov s stalnim prebivališčem v 
Občini Mirna Peč,  

5. drugi uporabniki.  

Znotraj posameznih sklopov uporabnikov, se dodeljuje pravico uporabe glede na vrstni red 
prispelih vlog.  

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljavec kateremukoli uporabniku, 
razen uporabniku iz 1. točke prvega odstavka tega člena, odpove posamezne termine 
uporabe telovadnice ali prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na 
razpolago, zaradi izvedbe prireditev občinskega pomena ali izjemoma tudi zaradi oddaje v 
komercialne namene. Rok za odpoved termina je praviloma en teden. 



Pri dodeljevanju terminov se bo kot dodaten kriterij upoštevalo število mesecev uporabe v 
sezoni, tako da bodo imeli prednost prijavitelji, ki bodo uporabljali telovadnico več mesecev v 
sezoni, za katero je objavljen ta javni poziv. 
 

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE  
Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem 
obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke: 

- podatki o prijavitelju, 
- namen uporabe, 
- termin in površina uporabe. 
 

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Mirna Peč,  
Trg 2, 8216  Mirna Peč,  najkasneje do 9.10.2017 do 12. ure. 
Vlagateljem, ki bodo oddali vlogo po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni preostali 
prosti termini.  
 
 

5. INFORMACIJE  
Besedilo razpisa in vlogo najdete na spletni strani  www.mirnapec.si , kjer je objavljen tudi 
cenik uporabe telovadnice.  
 
Kontaktna oseba: Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave, tel: 07/393 61 05,  
e pošta: sonja.klemenc@siol.net .  
 
 

6. KONČNE DOLOČBE  
Z vsemi uporabniki telovadnice bo sklenjena pogodba za uporabo v tekoči sezoni. Za 
uporabo telovadnice se bodo obračunale cene v skladu s Cenikom za uporabo telovadnice, 
ki je priloga Pravilnika o uporabi telovadnice na naslovu Trg 8. 
 
 
Datum: 3.10.2017 
Številka: 478-14/2017-3 

 
Župan 

                                                     Andrej Kastelic l.r.  


