
 

 
 

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715 

email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142 

 

  

 
 
Številka: 6009-1064/2021 
Datum: 24. 6. 2021 
 
 
Na podlagi Pogodbe o upravljanju večnamenske športne dvorane pri OŠ Brezno-Podvelka 
št. 039-0084/2020-1 (2), z dne 15. 10. 2020, OŠ Brezno-Podvelka izdaja naslednji 
 

 
Javni poziv za uporabo Večnamenske športne dvorane  

pri OŠ Brezno-Podvelka 
 

1. PREDMET POZIVA  
Predmet javnega poziva je oddaja Večnamenske športne dvorane (v nadaljevanju VŠD) oz. 
prostorov v Občini Podvelka. Poziv velja za proste termine v VŠD, t.j. po končanem pouku in 
interesnih dejavnostih na Osnovni šoli Brezno-Podvelka in sicer: 
 
- med tednom: od 16.00 ure do 21.15 ure,  
- ob vikendih: sobote in nedelje (tekme, turnirji, lige). 
 
VŠD (v nadaljevanju VŠD) je namenjena individualnim in skupinskim športom ter organizaciji 
tekem oz. turnirjev. VŠD ima tribuno (150 sedežev), galerijo (100 stojišč)  in dodatnimi 200 
stoli za  prireditve ali koncerte. Nudimo vam redni ali občasni najem.  
 
VŠD obsega športno dvorano (ki se deli na dve polovici), plezalno steno in fitnes v prvem 
nadstropju. 
 
Termini koriščenja VŠD se bodo oblikovali glede na potrebe uporabe, običajno so od 
60 do 90 minut. 
 
2. POGOJI ZA PRIJAVO  
Na poziv se lahko prijavijo: 

- izvajalci športnih dejavnosti (društva, sekcije društev, njihova združenja, zavodi, 
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije),   

- zavodi s področja izobraževanja, 
- ostali zainteresirani posamezniki. 

Prednost imajo društva s sedežem v občini Podvelka. 
 
3. POGOJI ZA UPORABO PROSTOROV V ŠPORTNI HIŠI 
Uporabnik VŠD mora: 

 izpolniti vlogo za uporabo VŠD (posebej obrazec 1 in obrazec 2), 
 pred začetkom uporabe skleniti pogodbo o uporabi VŠD, 
 spoštovati in upoštevati pogodbena določila in Hišni red VŠD,  
 sporočiti vsako spremembo odgovorne osebe najmanj v 15 dneh po spremembi, 
 spoštovati dogovorjen urnik, 
 uporabljati le prostore za katere ima sklenjeno pogodbo o uporabi. 
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4. ROKI IN NAČIN PRIJAVE  
Vsi izvajalci športnih dejavnosti in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo za 
uporabo VŠD oddati najkasneje do četrtka, 15. 7. 2021 in sicer: 

- fizično na naslov: Osnovna šola Brezno-Podvelka, Brezno 78, 2363 Podvelka »Vloga 
za uporabo VŠD«.  

- elektronsko (izpolnjeni, podpisani in ožigosani skenirani obrazci) na e-mail: Uroš 
Neumeister un.trenerstvo@gmail.com. 

 
5. INFORMACIJE 
Vse dodatne informacije so vam na voljo na OŠ Brezno-Podvelka osebno ali na telefonski 
številki: 02 88 79 700 ali po elektronski pošti: Uroš Neumeister un.trenerstvo@gmail.com. 
 
Vlogo dobijo uporabniki po elektronski pošti, ter na spletni strani OŠ Brezno-Podvelka 
https://www.os-brezno.si/  
 
6. KONČNE DOLOČBE 
Na podlagi pravočasno prispelih vlog bo OŠ Brezno-Podvelka izdelala Letni program 
uporabe VŠD.  
 
Pri pripravi Letnega programa uporabe VŠD bo najemodajalec upošteval določila in predpise 
Občine Podvelka. 
Z vsemi uporabniki VŠD se pred uporabo sklene pogodba o uporabi prostorov. 
 
Za uporabo VŠD se bodo obračunale cene v skladu s cenikom storitev, ki je priloga 
Pravilniku o uporabi Večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Brezno-Podvelka. Cenik 
velja do preklica. Po preklicu si najemodajalec objektov pridržuje pravico do spremembe 
cenikov, oblikovanih na osnovi kalkulacije stroškov za preteklo obdobje. O morebitni 
spremembi cenikov bodo uporabniki pisno obveščeni. 
          
              Osnovna šola Brezno-Podvelka 

          Ravnatelj 

              Leo Čelofiga, prof. 

Prilogi: 
- prijavni obrazec 1 in 2 

 
Vročiti:  
 

- v javno objavo (spletna stran https://www.os-brezno.si/) 
- naslovi po elektronski pošti 

 
V vednost: 
 

- Občina Podvelka 
 
Vložiti: 
 

- v zbirko dokumentarnega gradiva 
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