Na podlagi 4. flena Pravilnika o splosnih pogojih oddajanja Sportnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na
podlagi 71. ilena Zakona o 5portu (Uradni list RS, 5t. 29/2077), Zavod za iport, turizem in prosti ias Seiana
objavlja

v UpRAvUANJU zlvooa zn SpoRT, TURTZEM
r-pS oedNr SrZANA v sEzoNr 2o22l2o2g

RAzprs zA KoRTSCENJE SpoRrrurx oBJEKTov
rN

pRosn eas seZlnl za rzvAJArcE

Predmet razpisa so prosti termini za koriiienje sportnih objektov

v

sezoni 2022/23 za izvajalce Lp5 Obaine

Seiana, ki so v upravljanju Zavoda za 5port, turizem in prostiias Seiana (v nadaljevan.iu Zavod STlP):

-

Sportna dvorana Seiana, Kosovelova ul.5a, Seiana, p.st. 2995, k.o. seiana
Sportna dvorana Srednie iole Seiana, Stjenkova u1.3, Seiana, p.st.2995, k.o. Seiana
Sportna dvorana Danila Zerlala Dutovlle, Dutovlje 135, Dutovlje, p.st.4018, k.o. Dutovlje
Telovadnica Seiana, Bazoviska ul.

11..

Seiana, p.*. a023/a, k.o. Seiana

Plesna dvorana, Stjenkova u1.3, Seiana, p.st.2995, k.o. Se;ana

Nogometni stadion Raiko Stolfa, Kosovelova ul. 1a, Seiana, p.st. 2990, k.o. seiana
Pomoino nogometno igriSae, Kosovelova ul.5a, Seiana, p.st.2995, k.o. Seiana
Balinarska dvorana Darka Guitina, Kosovelova ul.5a, seiana, p.st.2995, k.o. Seiana

Na razpis se lahko prijavijo drustva in klubi ter javni zavodi s sedeiem v Obaini Seiana.

V sportnih objektih v upravljanju Zavoda ST|P se izvaja vadba, treningi, rekreacija in tekme po naslednjem
urniku:

-

od ponedeljka do petka predvidoma med 13.30 in 22.00 oz. po dogovoru (velja za vse sportne objekte

-

od ponedeljka do petka predvidoma med 14.30 in 22.OO oz. po dogovoru (velja za Sportno dvorano

razen Sportne dvorane Srednje Sole in Plesne dvorane)

Srednje 5ole in Plesno dvorano)

-

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

zaradi prostorske stiske v sportnih objektih, mora prijavitelj v razpisne obrazce za vsako vadbeno skuoino
posebei obvezno vpisati minimalno Stevilo ur, kot ie predpisano v >Merilih za izbor in vrednotenie
programov/podroEii 5porta v okviru letnega profama 5porta(.
lzvajalci programov:

-

Celoletni sportni programi prostoaasne Sportne vzgoje otrok in mladine
Sponna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport
Kakovostni

iport

Prijavitelji naj upostevajo, 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:

-

Vzgojno izobraievalni zavodi iz Obdine Seiana za izvajanje LpS
Programi Sportnih druitev in klubov iz Obiine Seiana za izvajanje

LpS

Rok za oddaio prijav in naain predloiitve prilav:

Popolna vloga mora biti v razpisnem roku predloiena na naslov: Zavod 5TtP, Kosovelova ulica 1c,6210 Seiana, v
zapeiateni ovojnici z napisom na prednji strani: DNE ODPIRAJ - PRUAVA NA RAZPIS O KORTSaENJU SpOnrrutH
OBJEKTOV(. Na hrbtni strani mora

biti oznaien prijavitelj. Za prepozno se iteje vloga, ki ni bila

oddana

priporoaeno na posto v razpisnem roku ali ni bila vrodena na Zavodu 5TlP v razpisanem roku. Nepravoiasne
prijave bodo zapeaatene vrnjene prUaviteljem. Rok za oddaio priiave je do vkliuEno 25.8.2022 do 12.00 ure,

Mlajse starostne skupine uporabnikov imajo prednost uporabe v zgodneisih urah. Kjer je dvorana pregrajena z
zavesami, lahko razlitne vadbene skupine trenirajo istoaasno na tretjini oz. polovici Sportne dvorane.
Priietek in zakliuiek koriSienja objektov:
Priaetek kori5Eenja objektovje predviden: eetrtek, 1. september 2022
Zakuueek koriiaenja obiektovie predviden: ietrtek,31. avgust 2023

-

Na osnovi prejetih vlog bodo strokovni delavci Zavoda

ST|P

pripravili predlog koriiienla Sportnih objektov.

Med zavodom STIP in uporabniki iportnih ob.iektov bo sklenjena poSodba o brezplainem naremu.

lnformaciie v zvezi z javnim razpisom je mogoie 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. Vpraian.ia se lahko posljejo tudi po elektronski
posti na naslov info@soort-sezana.com.
seiana, L5.7.2022
zavod 5TlP

.6xd
,s
a

sezlx

