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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št.
02/09-UPB1) in določil Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju Športne
dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja

Občina Komenda namerava na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/2011) skleniti neposredno pogodbo za oddajo fitnes prostora v Športni
dvorani Komenda v najem, zato poziva vse zainteresirane kandidate, da oddajo

RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI
KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

PONUDBE
ZA NAJEM PROSTORA ZA FITNES V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA

1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko
leto 2012/2013 (september 2012 – junij 2013), so naslednji:
● za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine
in ostale zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 15.30 do 23.00
ure;
● za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve
(kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.
2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v
Športni dvorani Komenda imajo:
● športni klubi in društva občine Komenda;
● domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem letu 2011/2012;
● uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno
lansko obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;
● uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;
● uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono
2011/2012.
3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana
Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.
Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v Športni
dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda ali v Športni
dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine
Komenda (http://www:komenda.si).
Zadnji rok za oddajo prijav: 15. 6. 2012.
O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 29. 6.
2012.
Številka: 671-0002/2012

Občina Komenda

A. Predmet zbiranja pisnih ponudb:
1. Najemodajalec Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, namerava
oddati v najem prostor za fitnes v Športni dvorani Komenda s spremljevalnimi
prostori na Glavarjevi cesti 37, Komenda, s površino v izmeri:
• 25,72 m2 čiste fitnes površine ter
• 12,76 m2 spremljevalnih prostorov (wc, garderoba, tuš).
B. Pogoji ponudbe:
1. Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
opravljanje športne dejavnosti in ima za opravljanje športne dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
2. Izklicna mesečna najemnina znaša 150 € (brez DDV).
3. Stroški in dajatve v zvezi z uporabo prostora za fitnes so vključeni v najemnini (razen čiščenja prostora za fitnes, ki ga izvaja najemnik prostora).
4. Prostor za fitnes se oddaja v najem za določen čas enajstih mesecev, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja (v mesecu juliju športna dvorana ne
obratuje).
5. Ponudba mora vsebovati:
• izpisek iz sodnega registra oz. priglasitveni list,
• navesti reference s področja nameravane športne dejavnosti
• navedbo ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne,
• potrdilo o registraciji.
6. Izbrani ponudnik-najemnik bo moral:
• opremiti prostor za fitnes in redno vzdrževati fitnes opremo;
• redno čistiti prostor za fitnes;
• fitnes mora biti brezplačno na razpolago za potrebe osnovnošolske populacije v skladu z dogovorom z vodstvom šole oz. po predhodno določenem
šolskem urniku.
7. Pisne ponudbe z oznako » PONUDBA za NAJEM PROSTORA ZA FITNES – NE ODPIRAJ« morajo ponudniki dostaviti najkasneje do 15. 6.
2012 do 12.00 ure na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.
Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo oddane s priporočeno pošto do 15.
6. 2012.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma do 6. 7. 2012.
9. Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnila,
postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne pogodbe oz. se odloči,
da ne izbere nobenega ponudnika.
10 Vse dodatne informacije v zvezi z objavo je mogoče dobiti na sedežu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, ali na telefonu 01/7247-400.
Številka: 3528-0002/2012

Občina Komenda

