Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Kopališka 4, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 72 1 68 62
E-mail: direktor@sport-domzale.si
Spletna stran: www. sport-domzale.si

RAZPIS ZA REZERVACIJO TERMINOV V TENIS DVORANI DOMŽALE
v obdobju od 01. 10. 2016 do 30. 04. 2017
Na podlagi Pogodbe o upravljanju štev. 4783-109/2013 ter na podlagi določil Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 34/2011),
objavljamo razpis za rezervacijo terminov v Tenis dvorani Domžale za sezono 2015/2016, v
obdobju obdobje 01. 10. 2016 do 30. 04. 2017, v skupnem trajanju 7 mesecev.
Pogoji za prijavo so naslednji:
• Dvorana s tremi teniškimi igrišči se oddaja fizičnim in drugim pravnim osebam za obdobje
01. 10. 2016 do 30. 04. 2017.
• Prednost pri rezervaciji terminov bodo imeli dolgoletni najemniki teniških igrišč v dvorani, ki
so nadomestilo za najem igrišč tekoče poravnavali, vendar pa morajo ta termin rezervirati
najkasneje do 10. 09. 2016. Po tem datumu bomo termine oddali ostalim interesentom tudi
za krajša obdobja.
• Vplačilo igralnih terminov je možno do začetka igralne sezone.
• Plačilo je v enkratnem znesku, ali v skladu z dogovorom – sklepom o najemu teniških igrišč
v teniški dvorani. Zavod bo vsakemu najemniku izdal uraden račun.
• Vsak izbrani najemnik bo za vstop v teniško dvorano prejel poseben karton, ki bo skupaj z
osebnim dokumentom omogočal tekoči pregled zasedenosti dvorane in nudil možnost
najema in plačila teniškega igrišča v dvorani brez predhodne prijave.
Nadomestilo za igranje in termini za posamezne kategorije so naslednji:
A KATEGORIJA - 574,00 EUR
Termin: od ponedeljka do petka od 16. do 22. ure.
B KATEGORIJA - 512,00 EUR
Termin: od ponedeljka do petka od 13. do 16. ure in po 22. uri.
C KATEGORIJA - 372,00 EUR
Termin: od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, sobota in nedelja ves dan.
Igranje je možno po posebnem dogovoru tudi od 6. do 8. ure zjutraj. Nadomestilo za igranje
je določeno z veljavnim cenikom za leto 2016. Nadomestilo za abonma je fiksno in se lahko
zmanjša samo v primeru, če je posameznik iz objektivnih razlogov ter po krivdi upravljavca,
izkoristil manj kot 90 % igralnega časa v celotnem obdobju abonmaja.

Nadomestno igranja se odobri samo izjemoma. V odvisnosti od statusa najemnika
(upokojenec, dijak, študent) se cena lahko zmanjša za največ 25 % (nezasedeni termini). Za
navedene kategorije lahko velja znižana cena tudi v celotnem dopoldanskem prostem
terminu.
Teniška kluba Domžale in Radomlje, ki uporabljata dvorano za izvajanje lastnih programov,
sta dolžna pri prijavi na ta razpis zagotoviti prednost pri igranju igralcem in igralkam, ki so v
zadnjem letu nastopili, bili udeleženci na najmanj 60 % uradnih tekmovanjih panožne zveze.
Ta tekmovanja pa štejejo za naslov državnega prvaka in se vodijo na uradnih jakostnih
lestvicah panožne zveze. Dodatna prednost za določitev termina oziroma števila vadbenih ur
znotraj kluba, je poleg tega še višja uvrstitev na jakostni lestvici. Upoštevana je lahko samo
ena razporeditev na jakostni lestvici, ustrezna dejanskem statusu (mlajši, član) oziroma letnici
rojstva (starostna kategorija).
Prijava oziroma rezervacija termina je izključno v pisni obliki na naslov Zavod za šport in
rekreacijo Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale. Možna je tudi rezervacija po elektronski
pošti (direktor@sport-domzale.si in info@sport-domzale.si).
Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
1. Ime in priimek, ali točen naziv pravne osebe, točen naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna
številka), davčno številko, elektronski naslov ter številko telefona, ali GSM.
2. Številko igrišča (1. igrišče-vstop iz garderobnih prostorov; 2. igrišče-srednje igrišče; 3.
igrišče-na južni strani dvorane).
3. Dan v tednu in termin igranja (od _ _.ure do _ _.ure) ter eventualno rezervni termin igranja
(od _ _.ure do _ _.ure).
Razpisu je priložen prijavni obrazec, ki mora biti izpolnjen z vsemi potrebnimi podatki (za
individualne abonente). Kluba za svoje člane s statusom oziroma v programu športne vzgoje
otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (jakostna lestvica – otroci in
mladina od 12 do 18 let) in v programu kakovostnega športa (odrasli), prijavita podrobno
tedensko razporeditev, za celotno obdobje. V ostale proste oziroma načrtovane termine pa se
vpišejo skupaj začetniki (športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok). Vpiše se samo
skrajšan naziv kluba (TKD, TKR), v dodatni prilogi pa podroben seznam (ime in priimek ter
leto rojstva), skupine, ki vadi v določenem terminu.
Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda za šport in rekreacijo Domžale:
www.sport-domzale.si.
Pričakujemo čimprejšnjo prijavo termina.

Uroš Križanič, direktor
Zavod za šport in rekreacijo Domžale

