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JAVNI RAZPIS ZA NAJEM IN KORISCENJE PROSTIH TERMII{OV

Spontup

DVORANEV SOr.^SKEM LETU 2Ot7 l2OtA
Obcina objavi vsako leto, najpozneje do 31. maja, javni razpis za najem in
koriScenje prostih terminov v naslednjem Solskem letu.

Pogoii razpisa:
Za najelr: in koriScenje prostih terminov Sportne dvorane se lahko prijavijo
naslednji uporabniki:

- Sportni klubi in druStva,
- ostala druStva, organizacije in skupine,
- druge fizicne in pravne osebe.
Prednostno Dra vlco uporabe pri naiemu 5oo rtne dvorane imaio
urrorabniki Do nasledniem vrstnem redu;
L prioriteta:
Osnovna iola za. izttajanje obveznega Solskega pouka Sportne vzgoje in
Solska Sportna tekmovanja, tekmovanja na medobdinskih, podrocnih in
drZavnih ravneh.
IL prioriteta:
Interesna Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in
vrhunski Sport, kije sofinancirana iz obdinskega proraiuna.

IlL prioriteta:
Programi kakovostnega Sporta,
proraduna.

ki so sofinancirani iz

IV. prioriteta:

Interesni Sporti predSolskih, Solskih otrok
posebnimi potrebami.

obcinskega

in otrok ter mladine

s

V. prioriteta:
\12

Sportna rekreacija klubov in druStev, ki imajo sedeZ v Obcini ter Sportne
tekme teh klubov in druStev.
VI. prioriteta:
Sportna rekreacija rekreativnih skupin iz Obdine.
VII. prioriteta:
Sportna vadba druStev in klubov izven Obdine

Pri trrednostni oravici
upoitevati

uDorabe

Sportne dvorane ie rrotrebno

5e:

- Sportno panogo - dvoranski Sport,
- tekmovalno obdobje.
Vsebina vloge

:

Obrazec pisna prijava z navedbo Zeljenega termina in Stevila ur tedensko.

Rok in naEin priiave:
Moga se Steje za pravodasno, ce prispe najkasneje do 16.06.2017 do ),2.OO
ure in sicer po poSti na naslov Obdine Hrpelje - Kozirra ali po elektronski
po Sti na obcina.hmef ie- kozina@hn:elie. si
Pripravil:
Vasja Valencid
ob-inska uprava

SaSa Likavec SvetelSek

Zupanja

Stevilka: 67 1 -5 / 20 17 - 1
Datum: 3O.5.2O17
,?,

Priloge :
- obrazec pisna prijava
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