OBČINA ŠTORE
Udarniška ulica 3
3220 Štore

Tel.: 03/780-38-40
E-mail: obcina@store.si
www.store.si

Na podlagi 5. in 27. člena Pravilnika o uporabi športne dvorane Štore, ki ga je sprejel Občinski
svet Občine Štore na 21. seji dne 5. 10. 2022, Občina Štore objavlja
JAVNI POZIV
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV/REZERVACIJ ZA UPORABO
ŠPORTNE DVORANE ŠTORE V SEZONI 2022/2023
Občina Štore poziva zainteresirane uporabnike, da si za svojo športno dejavnost v sezoni
2022/2023 priskrbite termine za uporabo v športni dvorani Štore.
Prostori so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke, nogometa, odbojke,
badmintona, drugi različni splošni vadbi, rekreaciji) in športnemu plezanju. Objekt je
energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan, tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja
športna tekmovanja, družabne in kulturne prireditve.
I.

Naziv in sedež naročnika: Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore.

II.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, ki morajo izpolniti
prijavo (vlogo), ki je objavljena na spletni strani Občine Štore (www.store.si), kjer je
objavljen tudi cenik uporabe športne dvorane.

III.

Pogoji in merila uporabe dvorane so določeni v Pravilniku o uporabi športne dvorane
Štore.

IV.

Pri oddaji športne dvorane v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po
naslednjem vrstnem redu:
1. vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega programa redne šolske športne
vzgoje,
2. športna in druga društva ali zveza društev s sedežem v Občini Štore,
3. drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti,
4. izvajalci športnih in drugih prireditev.

V. Rok za prijavo na javni poziv: izpolnjeno vlogo z oznako »Javni poziv – uporaba
športne dvorane Štore!« pošljite na e-naslov: dvorana@store.si ali priporočeno po pošti na
naslov: Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore. Upoštevane bodo vloge, ki bodo
prispele/dostavljene na občino najkasneje do petka, 21. 10. 2022 do 12.00 ure. Po
pregledu prijav in dodelitvi terminov bo občina uporabnike seznanila s termini oz. urnikom
zasedenosti športne dvorane ter z uporabniki sklenila ustrezne pogodbe o uporabi.
VI. Dodatne informacije o javnem pozivu lahko vsi zainteresirani dobijo pri Katarini Maček
(dvorana@store.si) oz. na tel. št. 03/780 38 43.
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