Zavod za šport Jesenice na podlagi 6. člena Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine
Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Ur. l. 92/2012)
objavlja

JAVNI RAZPIS V SEZONI 2019/2020
ZA ODDAJO TERMINOV OZIROMA ŠPORTNIH OBJEKTOV V OBČASNO UPORABO ALI NAJEM
I. PREDMET RAZPISA
1. Predmet razpisa je oddaja terminov oziroma športnih objektov v občasno uporabo ali v najem (v
nadaljevanju: uporaba), ki so v lasti Občine Jesenice in v upravljanju Zavoda za šport Jesenice:
a) Športni park Podmežakla
Športna dvorana Podmežakla
- ledena ploskev
- betonska ploskev
- dvorana za namizni tenis
- športna telovadnica
Zunanja igrišča
- glavno nogometno igrišče
- nogometno igrišče z umetno travo
- mali nogomet – umetna trava
- atletska steza
- rokometno igrišče
- košarkarsko igrišče
- odbojkarsko igrišče
Kegljišče
b) Kopališče Ukova
c) Balinišče Baza
d) Športno igrišče Blejska Dobrava
e) Plezalna stena na Stari Savi
2. Sezona se začne dne 01.09.2019.
Sezona se zaključi dne 31.08.2020.
II. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
3. Na razpis se lahko prijavijo:
- javni zavodi,
- športni klubi in izvajalci letnega programa športa društva,
- ostala društva, klubi, organizacije in skupine,
- druge fizične in pravne osebe.
4. Prednostno pravico uporabe športnega objekta imajo najemniki po naslednjem vrstnem redu:
I.
prioriteta: javni zavodi za potrebe izvajanja zakonsko predpisane dejavnosti ter za športno
aktivnost v šolskih športnih društvih in klubih,

II.
III.
IV.

prioriteta: športna društva in klubi, ki so izvajalci letnega programa športa v Občini
Jesenice,
prioriteta: športna društva in klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Jesenice,
prioriteta: ostali potencialni uporabniki v primeru nezasedenosti športnega objekta (npr.:
rekreacijske skupine; športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo stalnega
naslova v Občini Jesenice; organizatorji glasbeno-zabavnih prireditev …).

5. Zavod za šport Jesenice mora kot nadaljevanju upravljavec objekta pri oddaji terminov najema ob
prednostni pravici uporabe upoštevati še starostne kategorije uporabnikov (prednost uporabe
imajo otroci in mladina do 18 let). Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja uporabnikov
športnega objekta pri določanju terminov oziroma koriščenja urnika. V primeru, da ne pride do
sporazumne uskladitve časovnih terminov uporabe, odloči strokovna služba Občine Jesenice.
6. Strokovna služba upravljavca je dolžna objavljati na spletni strani upravljavca tedenski terminski
plan (urnik) uporabe športnih objektov.
7. Upravljavec mora voditi posebno dnevno evidenco uporabe javnega športnega objekta, iz katere
morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja (trener) uporabnika,
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– podpis trenerja,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
III. VLOGA IN VSEBINA VLOGE
8. Vlagatelji morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno vlogo z navedbo želenega
termina in števila ur tedensko.
9. Vloga je priloga razpisa in mora vsebovati: podatke vlagatelja, navedbo in termin uporabe
določenega športnega objekta tedensko, navedbo starostne kategorije, odgovorno osebo ter
podpis (in žig) najemnika oziroma uporabnika.
IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
10. Za oddajo prijav velja poštni žig na oddani priporočeni pošiljki. Vloge je mogoče oddati tudi osebno
v vložišču na sedežu Zavoda za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice.
11. Vsi javni zavodi, klubi, društva, organizacije in skupine ter druge pravne in fizične osebe morajo
najkasneje 15 dni po objavi razpisa poslati pisno vlogo. Rok prijave je do vključno 31.08.2019.
12. Popolna vloga z nazivom in naslovom vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena v zaprti ovojnici
z oznako – Javni razpis – najem športnih objektov – NE ODPIRAJ«
13. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki jih označi pošta
oziroma upravljavec, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa. Oddaja ponudbe
pomeni, da se kandidat strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

14. Razpis in vloga, ki je priloga razpisa ter cenik so na voljo na spletni strani Zavoda za šport Jesenice
ali na sedežu zavoda, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice.
V. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
15. Interesenti lahko pridobijo dodatna pojasnila preko e-pošte na naslovu: zsj.marketing@siol.net ali
na telefonski številki: (04) 5884 665.
VI. OBRAVNAVA VLOG
16. Strokovna služba (komisija) upravljavca bo 3. septembra 2019 odprla pravočasno prispele ponudbe
in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki ne bodo pravočasne in napačne oziroma
neustrezno izpolnjene, bodo vrnjene pošiljateljem.
17. Izvajalci letnega programa športa v Občini Jesenice, ki izvajajo športne programe s katerimi se
uresničuje javni interes v športnih objektih, ki so v lasti Občine Jesenice, so upravičeni do plačila
subvencionirane cene najema športnega objekta, pri čemer so dolžni izkazati status izvajalca
letnega programa športa.
18. Izvajalec letnega programa športa v Občini Jesenice, ki nima poravnanih vseh obveznosti iz naslova
uporabe športnega objekta za preteklo leto, ni upravičen do subvencionirane cene najema.
Izvajalci letnega programa športa so upravičeni do subvencionirane cene za njihovo izvajanje
letnega programa športa.
19. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo izbrane, bodo pisno obveščeni o neizbiri. Vse vloge, ki ne bodo
oddane pravočasno in na način kot je zahtevan v tem razpisu, se bodo obravnavale le v primeru,
da bodo na voljo prosti termini.
20. Vlagatelji, katerih pisne vloge bodo izbrane, bodo pisno vabljeni k sklenitvi pogodbe za sezono
2019/2020. Način in rok plačila se določi z neposredno pogodbo, sklenjeno med uporabnikom
objekta in upravljavcem objekta. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi višina
uporabnine po ceniku ter obveznosti uporabnika. V pogodbi se določi odgovorna oseba
uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega
reda upravljavca in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi. Obvezna priloga
k pogodbi o najemu oziroma uporabi je veljaven cenik (cenik, objavljen na spletni strani upravljavca
– https://www.zsport-jesenice.si – se šteje kot priloga pogodbe).
21. Kolikor uporabnik športnega objekta trikrat zaporedoma ali trikrat v zadnjih šestih mesecih ne
poravna stroška uporabe športnega objekta, je to razlog za takojšnjo razveljavitev najemne
pogodbe.
22. Upoštevaje ustaljeno prakso in na podlagi prejetih prijav izdela upravljavec najkasneje do 9.
septembra tekočega leta terminski plan (urnik) uporabe. Do izdelave urnika uporabe za tekoče leto
velja obstoječi urnik uporabe.
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