
OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ, Podzemelj 11a , 8332 GRADAC v Beli krajini 

 
 
Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 19. člena Statuta Občine Metlika 
(Uradni list RS, št. 14/09) in 6. člena Pravilnika o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega 
doma na Suhorju (Uradni list RS, št. 39/09) ter 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju (Uradni list RS, št. 85/11) 
Osnovna šola Podzemelj objavlja  

JAVNI RAZPIS 
 

za koriščenje terminov v športni dvorani OŠ Podzemelj predvidoma od 1.oktobra 2021 do 29. 
aprila 2022. 
 
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji uporabniki oziroma najemniki:  
 šole, ki izvajajo obvezni športni program šolske športne vzgoje,  
 športna društva za otroke in mladino ter športna društva in klubi za odrasle usmerjeni 

v kakovostni in vrhunski šport,  
 klubi, društva in skupine, ki izvajajo športno rekreacijo,  
 drugi uporabniki.  

Uporabniki pošljite pisno prijavo z navedbo:  

 vsebine vadbe v objektu,  
 želenega in rezervnega termina,  
 števila ur tedensko,  
 števila ljudi v skupini,  
 odgovorne osebe najemnika,  
 naslov z davčno številko pravne osebe ali fizične osebe plačnika najema.  

Na podlagi prejetih prijav bo izdelan terminski plan najema športne dvorane za naslednje 
šolsko leto.  
 
Svojo prijavo pošljite na naslov:  
 
Osnovna šola Podzemelj, Podzemelj 11a, 8332 Gradac s pripisom:  »Prijava na javni razpis 
za najem športne dvorane OŠ Podzemelj« ali  marina.vorkapic@ospodzemelj.si 
 
Rok za prijavo na javni razpis je do 17. septembra 2021. Z izbranimi najemniki bomo sklenili 
pogodbo.  
 
Glede na Odlok Vlade Republike Slovenije o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti 
v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu z dne 20. 8. 2021 morajo pogoj PCT izpolnjevati: 

- vse osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja in  
- vse druge osebe, ki prihajajo v prostore zavoda in so starejše od 15 let.  

Izpolnjevanje pogoja preverja odgovorna oseba najemnika, ki bo pri podpisu pogodbe s tem 
seznanjena. 
 
 
Podzemelj, 3. 9. 2021  

Ravnateljica:  
Marina Vorkapić 

 


