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RAZPIS ZA NAJEM PROSTOROV SREDNJE ŠOLE DOMŽALE ZA ČAS OD 01.09.2020 DO 30.6.2021 

1. Predmet razpisa so naslednji prostori:

velika telovadnica SŠ Domžale v izmeri 758,16 m2 , 

plesna dvorana SŠ Domžale v izmeri 161, 75 m2. 

2. Navedeni šolski prostori so na voljo:

od ponedeljka do petka praviloma od 16. do 21. ure, 

ob sobotah in nedeljah za organizacijo športnih tekmovanj in kulturnih prireditev v času 

trajanja tekmovanj oziroma prireditev 

Najemnikom bodo termini dodeljeni za najem šolskih prostorov za obdobje med 01.09.2020 in 

30.06.2021. Vsi ostali pogoji najema se določijo z najemno pogodbo, ki jo skleneta Srednja šola 

Domžale in izbrani najemnik. 

3. Prednost pri izbiri prostih terminov za najem šolskih prostorov bo določena po naslednjem

vrstnem redu:

izvajalci športnih in rekreativnih programov za otroke in mladino, 

najemniki, ki bodo najeli prostore za obdobje od 01.09.2020 do 30.06.2021 

(neprekinjeno 10 mesecev), 

dosedanji najemniki, ki redno plačujejo najemnino in bodo imeli poravnane vse finančne 

obveznosti do 30. 06. 2020, 

izvajalci športnih in rekreativnih programov za odrasle, 

datum prispele vloge. 

4. Vlogo za prijavo na razpis je obvezno oddati na obrazcu VLOGA (priloga razpisa).

S. Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 05. 06. 2020. Vlogo pošljete priporočeno na navedeni

naslov šole, s pripisom »Razpis za najem šolskih prostorov«.

6. Nepopolnih in nečitljivih vlog ne bomo obravnavali, zato vas prosimo, da čitljivo izpolnite vse

zahtevane podatke na vlogi.

7. Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh

razpisanih terminih.

8. Zaradi zagotavljanja možnosti uporabe večjemu številu najemnikov so sporočeni (željeni)

termini lahko predmet usklajevanja.

9. O dodelitvi termina bodo kandidati obveščeni najkasneje do 30.06.2020.

10. Za dodatne informacije lahko po i pošljete e-pošto na 

tajnistvo.ssdomzale@guest.arnes.si

V Domžalah, 15. maja 2020 
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