Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva
Kolodvorska ulica 2 e, 9220 Lendava - Lendva
Tel.: 02-5742-510 fax.: 02-5742-520
E-mail: tajnistvo-dss.lendava@guest.arnes.si
http://www.dssl.si/

V skladu z 20., 29. in 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ul RS, št. 86/10) ter s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ul RS št.34/11) DSŠ Lendava objavlja

NAMERO O ODDAJI V NAJEM
ŠPORTNE DVORANE
DVOJEZIČNE SREDNJE ŠOLE LENDAVA
V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
in sicer po metodi javnega zbiranja ponudb oz. s sklenitvijo neposredne pogodbe.

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je oddaja športne dvorane v šolskem letu 2011/2012.
Športna dvorana je namenjena individualnim in skupinskim športom (mali nogomet,
rokomet, odbojka, košarka, idr. ) za športno vadbo in rekreacijo ter organizacijo
tekem in turnirjev oz. drugih prireditev.
Nudimo vam redni najem v terminih
od ponedeljka do petka
16.00 – 21.00
in občasni najem ob koncih tedna.

2. Upravičenci do uporabe športne dvorane
Na razpis se lahko prijavijo:
•
•

športni klubi, ki izvajajo letni program športa v Občini Lendava,
javne šole in vrtci s sedežem v občini Lendava za izvajanje šolske in predšolske
športne vzgoje in programa šolskih športnih tekmovanj,

•

drugi klubi in društva, zavodi, samostojni podjetniki, organizacije in razne skupine v
Občini Lendava in izven nje, za potrebe organizacije športnih in drugih prireditev.

3. Kriteriji za izbiro zainteresiranih uporabnikov
Prednost pri izbiri bodo imela društva, klubi, organizacije in fizične osebe s sedežem v
Občini Lendava.
4. Rok za najavo interesa in oddaja dokumentacije
Pisne prijave oddajte na obrazcu NAJAVA INTERESA ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE
DSŠ LENDAVA na naslov: Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska 2E, 9220 Lendava
ali osebno v tajništvu šole do 28. oktobra 2011.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Dvojezične srednje šole
Lendava na tel. 02 5 74 2 510.
Tudi po končanem javnem pozivu bo najem dvorane možen izključno na podlagi pisne
vloge.
Na podlagi prispelih vlog in sklenjenih pogodb med najemodajalcem in najemojemalci bo
najemodajalec izdelal urnik najema športne dvorane od 2.11.2011 dalje.

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl, prof.

