
V skladu s Pravilnikom o oddajanju šolskih telovadnic v najem, Gimnazija Murska Sobota objavlja

Javni poziv za najem telovadnice Gimnazije Murska Sobota

v šolskem letu 2017/2018

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je najem telovadnic Gimnazije Murska Sobota v šolskem letu 
2017/2018. Telovadnice so namenjene skupinskim in individualnim športom (košarka, odbojka, 
mali nogomet, namizni tenis idr.) za športno vadbo in rekreacijo ter organizacijo tekem in 
turnirjev oziroma drugih prireditev. 

Najem telovadnice bo možen  od 1. 10. do 30. 6. v terminih od ponedeljka do petka od 1530 do 
2100 ure, v soboto od 800 do 1400 ure (po dogovoru do 2000 ure) in občasni  najem v nedeljo.

Zaradi racionalizacije stroškov uporaba telovadnic ne bo možna v času počitnic in daljših 
praznikov.

2. Pogoji za sodelovanje
Na javni poziv se lahko prijavijo športni klubi, društva, zavodi, firme oz. organizacije in skupine
občanov (fizične osebe).

3. Rok prijave
Vsi interesenti za najem izpolnite spodnjo prijavnico in jo osebno oddajte v tajništvu šole ali jo 
pošljite na naslov: Gimnazija Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota.
Rok za oddajo prijave je do  10. 10. 2017). 

4. Kriteriji za izbiro
Prednost pri izbiri bodo imeli prijavljeni interesenti, ki imajo v svojo dejavnost vključene dijake 
ali profesorje gimnazije in tisti , ki najemajo prostore za daljši čas.

Z vsemi izbranimi interesenti za najem bo Gimnazija Murska sobota sklenila najemne pogodbe in 
izdelala urnik najema.

Vse dodatne informacije o razpisu lahko dobite na sedežu Gimnazije Murska Sobota, Šolsko 
naselje 12, Murska Sobota ali na tel: 02 538 12 60. Pravilnik o oddajanju šolskih telovadnic v 
najem s cenikom se nahaja na spletni strani Gimnazije Murska Sobota.

                                                                                                                     Roman Činč, ravnatelj

Murska Sobota, 21. 9. 2017



PRIJAVNICA ZA NAJEM OZ. UPORABO TELOVADNICE
GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA

S prijavnico se prijavljate na javni poziv za najem oz. uporabo telovadnice v Gimnaziji Murska Sobota za 
šolsko leto 2017/2018. Telovadnico bo šola oddajala od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 (glej javni poziv).

Izpolnjeno prijavnico oddajte v tajništvu šole ali jo pošljite na naslov: Gimnazija Murska Sobota, Šolsko 
naselje 12, 9000 Murska Sobota

Podatki o zainteresiranem najemniku:

Naziv oz. ime kluba, društva, 
rekreativne skupine …:

Sedež/ naslov kluba, društva, 
rekreativne skupine …: 

Telefonska številka in/ali GSM  
številka:

Ime in priimek odgovorne osebe 
(predsednika kluba, društva, oz. 
vodje skupine):

Telefonska številka predsednika 
kluba, društva, oz. vodje skupine:

Naziv oz. ime in naslov 
prejemnika računa za najem 
telovadnice:

Davčna številka plačnika: 

Dejavnost , ki se bo izvajala (npr. 
trening košarke, rekreacija 
košarka, rekreacija telovadba, itd.):

Želeni termin vadbe: Velika telovadnica:
Mala telovadnica
(namizni tenis)

Mala telovadnica
(nadstropje-galerija)

Ponedeljek, ura (od-do):

Torek, ura (od-do):

Sreda, ura (od-do):

Četrtek, ura (od-do):

Petek, ura (od-do):

Sobota, ura (od-do): 

Kraj in datum:                                                                                                Žig (klub, društvo)

Ime priimek in podpis odgovorne osebe:


