
 

RAZPIS ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV 
CENTER GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR 

šol. leto 2022/23 

1. Predmet razpisa so naslednji prostori, s katerimi razpolaga Center 

    Gustava Šiliha Maribor: 

      - velika telovadnica (295 m2) 

      - mala telovadnica (74 m2) 

      - specializirana učilnica 

      - klasična učilnica 

      - računalniška učilnica 

      - gibalnica (36 m2) 

 

2. Navedeni šolski prostori so v šol. letu 2022/23 na voljo od 12. 9. 2022  

    do 30. 6. 2023 in sicer od ponedeljka do petka v času od 15.00 do 21.00. 

    V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolske dejavnosti in prireditve,   

    si Center Gustava Šiliha pridržuje pravico, da najemniku v naprej 
odpove  

    termin. Prav tako najem ni mogoč v času šolskih počitnic in praznikov. 

 

3. Vloga za prijavo na razpis mora vsebovati podatke, ki jih določa  

    priloženi obrazec »Vloga«. (Priloga št. 1). 

                         

4. Rok za prijavo oz. oddajo vlog je 30. 6. 2022. Vlogo se odda v zaprti  

    ovojnici osebno v tajništvu šole, ali se jo pošlje priporočeno po pošti  

    na naslov: 

    Center Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva ul. 31, 2000 Maribor s 



     pripisom »Razpis za najem šol. prostorov«. 

    Izpolnjeno vlogo lahko pošljete tudi na elektronski naslov  

   irena.cebular@guest.arnes.si 

   Prijave po roku bodo upoštevane le, če prostori ne bodo zasedeni 

    v vseh razpisanih terminih. 
 

5. O dodelitvi termina bodo prosilci obveščeni najkasneje do 30. 7. 2022      

    po e-pošti. 

6. Center Gustava Šiliha bo z najemniki in Mestno občino Maribor  

    sklenil pogodbo, v kateri bodo urejeni medsebojni odnosi 

    glede najema šolskih prostorov. Uporabnina se bo zaračunala za vse 

    termine uporabe, ne glede na to, ali je uporabnik prostor koristil ali 
ne. 

7. Najemniki oz. uporabniki, ki so že najemali prostore Centra Gustava 
Šiliha  

    Maribor, morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti pred 

    sklenitvijo nove pogodbe. 

8. Cenik najema šolskih prostorov je priložen razpisu (Priloga št. 2). 

 

         

                                                                            Milojka Sevšek, ravnateljica 

V Mariboru, 1. 6. 2022     

 

Priloge: 

1. Vloga za prijavo na razpis 

2. Cenik najema šol. prostorov 


