
 

V skladu s Pravilnikom o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Draga 
Kobala Maribor izdajamo naslednji 

 

        RAZPIS 

ZA UPORABO TELOVADNIC V UPRAVLJANJU OŠ DRAGA KOBALA 

MARIBOR 

 

1. PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je najem uporabe telovadnic pri OŠ Draga Kobala in Podružnični šoli 
Brezje in to: 

 vadbenih površin v objektu, 

 garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta, 

 določenega športnega orodja in opreme v objektu. 

 

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

Na razpis se lahko prijavijo: 

 javni vzgojno – izobraževalni zavodi, za potrebe izvajanja svoje zakonsko predpisane 
dejavnosti, 

 izvajalci nacionalnega programa športa, 

 športna društva in klubi, ki so registrirana v kraju lokacije športnega objekta in so 
            vključeni v financiranje letnega programa športa iz proračuna Mestne občine Maribor, 

 

 drugi klubi, društva iz občine in organizirane skupine, ki izvajajo športno rekreacijo, 

 društva in klubi izven občine, 

 ostali uporabniki športnega objekta. 

 



 

3. TERMINI IN CENA ZA UPORABO 

Uporaba telovadnic v šolskem letu 2018/2019  se bo plačevala v skladu s CENIKOM o uporabi 
telovadnice pri OŠ Draga Kobala za šolsko leto 2018/2019, ki ga je sprejel Svet šole OŠ Draga 
Kobala na korespondenčni seji dne, 20. 4. 2018. 
 

4. ROKI IN NAČIN PRIJAVE 

Vlogo za dodelitev uporabe večnamenske športne dvorane morajo prosilci poslati skenirano po 
elektronski pošti (tajnistvo@osdk.si ) ali klasični pošti na naslov OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 
3, 2000 Maribor, do 29. 6. 2018. 
 

 
5. INFORMIRANJE KANDIDATOV 

Vse potrebne informacije, trenutno veljavni cenik, pravilnik in prijavnica so objavljeni na 
spletni strani šole (http://www.osdk.si/o-soli/dokumenti/razpisi). 
 
Na podlagi prejetih prijav bo v skladu s pravilnikom izdelan terminski plan (urnik) uporabe 

telovadnic za šolsko leto 2018/2019. 

 

Vse ostale interesente, ki bodo oddali vloge kasneje, bomo razporedili v preostale proste 

termine. 

 

Prostore bo mogoče uporabljati od 3. 9. 2018 naprej. 

Z izbranimi uporabniki bo sklenjena pogodba, najkasneje do pričetka uporabe telovadnice, zato 

vas vljudno prosimo, da  na priložen obrazec navedete točne podatke in odgovorne osebe. 

 

 

Maribor, 4. 6. 2018 

 

Ravnatelj: 

         Aleksander Jeršič, prof. 
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