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Župan Občine Mislinja na podlagi 5. člena Pravilnika o uporabi športne dvorane Center za zdravje in šport 

Mislinja in telovadnice pri OŠ Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2019), (v nadaljevanju: 

Pravilnik), objavlja 

 

JAVNI RAZPIS  

ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE CENTER ZA ZDRAVJE IN ŠPORT MISLINJA IN TELOVADNICE PRI 
OŠ MISLINJA V SEZONI 2020/2021 

 

 

Občina Mislinja vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna društva, klube, rekreativne skupine, javne zavode, 

vse občane občine Mislinja ter ostale, da si za svojo športno dejavnost, v sezoni 2020/2021, priskrbite termine za 

uporabo prostorov Centra za zdravje in šport Mislinja in telovadnice pri OŠ Mislinja. 

 

1. Predmet razpisa 

Na razpisu lahko sodelujejo društva, klubi, skupine, javni zavodi, organizacije, ter podjetja s sedežem v in izven 

Občine Mislinja. 

Zaradi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) bo za 

oddajo v najem ostalih prostorov (fitnes, kabineti namenjeni društvom) naknadno objavljeno javno zbiranje 

ponudb.  

Prioritete pri dodelitvi terminov uporabe prostorov se bodo upoštevale skladno s 4. členom Pravilnika.  

Občina daje športno dvorano in telovadnico v uporabo Osnovni šoli Mislinja za čas in namen pouka redne športne 

vzgoje in interesnih dejavnosti, praviloma do 15. ure. Drugim uporabnikom so na voljo termini od 15. do 23. ure. 

Pričetek uporabe športnih površin in prostorov je predviden: 1. 9. 2020,  zaključek uporabe pa je predviden: 24. 

6. 2021. 

 

2. Pogoji za uporabo 

Pravico do uporabe dvorane ali telovadnice pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi, s katero 

se zaveže plačati uporabnino v skladu s Cenikom za uporabo športne dvorane Center za zdravje in šport Mislinja 

ter telovadnice pri OŠ Mislinja, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Mislinja. 

Občina Mislinja si pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe, kadar potrebuje 

dvorano ali telovadnico za lastne potrebe oz. prireditve občinskega pomena. 
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3. Določitev razporeda uporabe 

Na osnovi prejetih vlog bo uprava Občine Mislinja pripravila predlog koriščenja prostorov, dokončno pa ga bo 

potrdil župan Občine Mislinja. Občinska uprava bo po potrditvi objavila razpored uporabe. 

 

4. Rok in način prijave 

Zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne 

podatke: 

 

- naziv in naslov in drugi podatki uporabnika/plačnika, 

- označitev katere površine se uporabljajo, 

- vrsta dejavnosti, 

- seznam udeležencev, 

- želeni termin. 

 

Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis nam pošljite po pošti na naslov ali na e-poštni naslov, in sicer 

najkasneje do petka, 21. 8. 2020. 

Do 31. 8. 2020 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini oz. zasedenostjo športne dvorane oz. telovadnice. S 

prijavitelji, ki se jim bodo prijavljeni termini prekrivali, bomo termine uskladili in nato sklenili ustrezne pogodbe 

o uporabi.  

 

5. Informacije 

Če na podlagi tega razpisa ne bodo zasedeni vsi termini, bo Občina Mislinja sprejemala vloge za zasedbo teh do 

zapolnitve terminov.  

Dokumentacijo v zvezi z javnim razpisom najdete na spletni strani Občine Mislinja.  

Podatke o opremljenosti vadbenih površin (razpoložljiva oprema) dobite pri Simonu Pečniku: 051-643-275. 

 

Št. zadeve: 35280 – 02 / 2019 

Datum: 15.7.2020 

 

 

        Župan Občine Mislinja 

        Bojan BOROVNIK, l.r. 
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