Na podlagi 4. alena Pravilnika o sploinih pogojih oddajanja Sportnih objektov v najem, z dne 30.10.2007 in na podlagi
71.

ilena zakona o !portu (Uradni list

RS,

\1. 29120771, zavod za 3port, turizem in prosti aas Seiana objavlja

v uPRAVUANJU zAvoDA zA spoRT, TURTZEM rN PRosrt fAs SEZANA
za tzveterce lps og.tNr seZANa v suoNt 2o2o / 2o2t

RAzpts o KoRtSaENJU SpoRTNTH ouEKTov

predmet razpisa so prosti termini za korisaenje sportnih objektov

v

sezoni 2O2O/27 za izvajalce LPS Obaine

Seiana, ki so v upravljanju zavoda za 5port, turizem in prostiaas Seiana (v nadaljevaniu zavod STIP):
5portna dvorana Seiana, Kosovelova ul.5a,seiana, p.st.2995, k.o. seiana

-

Sponna dvorana sredn.le Eole Setana, stjenkova u|.3, Seiana, p.5t.2995, k.o. Seiana
Sportna dvorana Danila Zerrala Dutovlje, outovlje 135, Dutovlje, p.!t.4018, k.o. Dutovlie
Telovadnica Seiana, BazoviSka ul. 11. Seiana, p.st.4023/4, k.o. Seiana
Plesna dvorana, stjenkova u1.3, Serana, p.st.2995, k.o. Seiana

Nogometni stadion Raiko stolfa, Kosovelova ul. 1a,seiana, p.st.2990, k.o. seiana
Pomoino nogometno igrilae, Kosovelova ul.5a, Seiana, p.st.2995, k.o. seiana
Ealinarska dvorana Darka Gultina, Kosovelova ul.5a, Seiana, p.it.2995, k.o. Seiana

Na razpis se lahko prijavijo

d

rugtva in klu bi ter javni zavodi s sedeiem v obiin

i

Seiana.

V iportnih objektih v upravl.ianju zavoda STIP se izvaja vadba, treningi, rekreacija in tekme:
od ponedeljka do petka predvidoma od 13.30 do 22.00 oz. po dogovoru (vadba, treningi, rekreacija)

-

sobota in nedelja predvidoma od 8.00 do 20.00 (prvenstvene in pokalne tekme)

Pri oddaji

-

!portnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
Vzgojno izobralevalni zavodi iz Obaine Seiana za izvajanje LPs
Programi Sportnih drustev in klubov iz obaine seiana za izvajane LPs

Rok za oddajo prijav in naain

Popolna vloga mora biti

predloiiwe prijav:

v razpisnem roku predloiena na naslov: zavod sTlP, Kosovelova ulica 1c,6210 Seiana,

zapetateni ovojnici z napisom na prednji strani:

DNE ODPIRAJ

-

v

PRIJAVA NA RAZPIS O KORISaENJU SPORTNIH

OBJEKToV(. Na hrbtni strani mora biti oznaien pogiljatelj. za prepozno se lteje vloga, ki ni bila oddana priporoleno na

v razpisnem roku ali ni bila predloiena na zavodu STIP v razpisanem roku. Nepravoaasne prijave bodo
zapeaatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo prijave je do vkljutno 10.8.2020 do 12. ure.
poSto

Mlajie starostne skupine uporabnikov imajo prednost uporabe v zgodnejlih urah. Kjer je dvorana pregrajena
zavesami, lahko razliane vadbene skupine trenirajo istotasno na tretjini oz. polovici iportne dvorane.

z

Prifetek in zakljutek koriltenja objektov:

-

Prieetek koriltenja objektov je predviden: torek, 1. september 2020
Zakl.iuaek

korlstenja objektov je predviden: torek, 31. av8ust 2021

Na osnovi prejetih vlog bodo strokovni delavcl Zavoda ST|P pripravili predlog korilaenja lportnih objektov. Med
Zavodom STIP in uporabniki Sportnih objektov bo sklenjena pogodba o brezplaanem najemu.
lnformacije

v

zvezi z javnim razpisom

je mogote dobiti

14 80 in sicer ob ponedeljka do petka od 8.00

naslov info@soort-sezana.com.
SeZana, 20.7.2020

na Zavodu STIP, Kosovelova ulica 1c, Seiana, tel. 05 730
do 16.00. Vprasanja se lahko posredujejo tudi po elektronski poiti na

