
Na podlagi 4. ilena Pravilnika o splosnih pogojih oddajanja iportnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na

podlagi 71. ilena Zakona o Sportu (Uradni list RS, 5t. 29/20771, zavod za iport, turizem in prosti tas Seiana

objavlja

RAzprs zA KoRTSaENJE Sponrrutu oBJEKTov v UpRAvUANJU zavoon za SpoRT, TURTZEM

rN pRosr ens sEZarun zn rzvAJALcE r-p5 oae rNr SeZANA v sEzoNr 2021.12022

Predmet razpisa so prosti termini za korisienje Sportnih objektov v sezoni 2o2o/27 za izvajalce LPS Obdine

seiana, ki so v upravljanju zavoda za iport, turizem in prosti eas Seiana (v nadaUevanju zavod STlP):

- Sportna dvorana Seiana, Kosovelova ul.5a, seiana, p.st.2995, k.o. seiana

- Sportna dvorana Srednie iole Seiana, Stjenkova ul.3,seiana, p.st. 2995, k.o. Seiana

- Sportna dvorana Danila Zerjala Dutovlie, Dutovlje 135, Dutovlje, p.it.4018, k.o. Dutovlje

- Telovadnica Se:ana, Bazoviska ul. 11. Seiana, p.al. 4023/4, k.o. Seiana

- Plesna dvorana, Stjenkova u1.3, Seiana, p.5t.2995, k.o. Seiana

- Nogometni stadion Raiko Stolfa, Kosovelova ul. 1a, Seiana, p.st.2990, k.o. Seiana

- Pomoino nogometno igrisae, Kosovelova ul.5a, Seiana, p.it.2995, k.o. Seiana
- Balinarska dvorana Darka Gu5tina, Kosovelova ul. 5a, Seiana, p.st. 2995, k.o. Seiana

Na razpis se lahko prijavijo drustva in klubi ter javni zavodi s sedeiem v Obiini Sei ana.

V lportnih objektih v upravljanju Zavoda SIP 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)

Zaradi zaiasnih higienskih priporoail, kiveljajo za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, mora prijavitelj

v razpisne obrazce za vsako vadbeno skuoino posebei vpisati minimalno itevilo ur, kot ,e predpisano v
>Merilih za izbor in vrednotenie programov/podroaij Sporta v okviru letneta programa Sporta(.
lzvajalci programov:

- Celoletni iportni programi prostoiasne Sportne vzgoje otrok in mladine

- Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski iport
- Kakovostni Sport

Prijavitelji naj upoitevajo, da je za vsako vadbeno skupino 1,5 ure/tedensko namenjene prvenstvenim in

pokalnim tekmam.

Pri oddaji Sportnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

- Vzgo.ino izobraievalni zavodi iz Obiine Seiana za izvajanje LPs

- Programi Sportnih dru5tev ln klubov iz Obeine Seiana za izvajanje LPs

Rok za oddajo priiav in natin predloiitve priiav:

Popolna vloga mora biti v razpisnem roku predloiena na naslov: Zavod 5TlP, Kosovelova ulica lc, 62LO Seiana, v

zapeiateni ovojnici z napisom na prednji strani: ))NE ODPIRAJ - PRUAVA NA RAZPIS O KORISaENJU sPORINIH

OBJEKTOV(. Na hrbtni strani mora biti oznaaen prijavitelj. Za prepozno se Steje vloga, ki ni bila oddana

priporoieno na poito v razpisnem roku ali ni bila vroiena na Zavodu ST|P v razpisanem roku. Nepravodasne

prijave bodo zapeiatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo prijave ie do vkliutno 24.8.2021 do 12.00 ure.

Mlajie starostne skupine uporabnikov imajo prednost uporabe v zgodnejiih urah. Kjer je dvorana pregrajena z

zavesami, lahko razlitne vadbene skupine trenirajo istodasno na tretjini oz. polovici Sportne dvorane.



Priietek in zakljudek koriSaenja objektov:

- Priaetek koriseenja objektovje predviden: sreda, 1. september 2021

- Zakljuaek korisienja objektovie predviden: sreda,31. avgust 2022

Na osnovi prejetih vlog bodo strokovni delavci Zavoda STIP pripravili predlog kori5ienja sportnih objektov.

Med zavodom STlP in uporabniki iportnih objektov bo sklenjena po8odba o brezplainem najemu.

tnformacije vzvezizjavnim razpisom je mogoae dobiti na zavodu STIP, Kosovelova ulica 1c, seiana, tel.05

730 14 80 in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. Vprasanja se lahko po5ljejo tudi po elektronski

poiti na naslov info@sport-sezana.com.

Seiana,5.8.2021


