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Javni razpis
za uporabo Športne dvorane pri OŠ Horjul
za dejavnost športa za sezono 2018/2019
1. V Športni dvorani pri OŠ Horjul je možna športna vadba, tekme ter rekreacije za
športna društva, klube, fizične osebe in druge organizacije vse dni v tednu od 16. do
23.00 (od ponedeljka do petka) razen v času šolskih počitnic.
2. Športna dvorana Horjul se z eno pregradno steno lahko preuredi na dve ločeni vadbeni
površini.
3. V Športni dvorani Horjul je možno igranje:
- V celi dvorani (32 x 28 m = 896 m2): rokomet, dvoranski nogomet (obvezna žoga
za dvoranski nogomet), košarka, odbojka;
- V 1/2 dvorane: košarka, odbojka, badminton, možne pa so tudi različne oblike
splošne vadbe.
- V telovadnici (95 m2 oz. mala telovadnica): aerobika, ples, joga, …
4. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, javni zavodi, organizacije, fizične osebe
ter podjetja s sedežem v in izven občine Horjul, ki imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Horjul.
5. Termini se delijo na podlagi prejetih prijav.
6. V ceno najema je vključeno koriščenje športne dvorane ter ene garderobe, sanitarij,
tušev ter parkirišče.
7. Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, podjetja in fizične osebe
naj svojo pisno vlogo za uporabo Športne dvorane Horjul oddajo na naslov Občine
Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul ali na elektronski naslov obcina@horjul.si.
Razpis je odprt do zasedbe mest.
8. Obrazec vloge je sestavni del razpisa in ga dobite na spletni strani občine Horjul www.horjul.si ali na sedežu občine Horjul.
Vloga mora vsebovati:
- podatke o vlagatelju
- termin (dan in uro ter datum uporabe od - do)
- prostor: dvorana (1/2 ali cela) ali mala telovadnica
- vrsta rekreacije oz. dejavnosti
- odgovorna oseba
9. Po pripravljenem urniku koriščenja Športne dvorane Horjul bodo z uporabniki
podpisane pogodbe o uporabi.

TERMINI IN CENIK
TELOVADNICA VELIKA (DVORANA )
Termini za veliko telovadnico se oddajajo v sklopih po naslednjem časovnem razporedu:
• od 16. do 18. ure
• od 18. do 19.30 ure
• od 19.30 do 21.30 ure
• od 21.30 do 23. ure
Cena uporabe za ½ dvorane:
Ura je 60 min.

Od 16. do 18. ure
10 EUR/uro
Od 18. do 19.30 ure
19 EUR/uro
Od 19.30 do 21.30 ure
19 EUR/uro
Od 21.30 do 23. ure
16 EUR/uro
Za uporabo cele dvorane se zgoraj navedeni cenik pomnoži x 2.
Cene za termine za uporabo ½ dvorane:
Termin
Cena za termin
16.00 – 18.00
20 €
18.00 – 19.30
28,5 €
19.30 – 21.30
38 €
21.30 – 23.00
24 €

Zgoraj navedene cene ne vsebujejo DDV.
TELOVADNICA 95 m2 - mala telovadnica
Cena uporabe za malo telovadnico:
Ura je 60 min.

Od 16. do 18. ure
Od 18. do 21.30 ure
Od 21.30 do 23. ure

5 EUR/uro
6 EUR/uro
5 EUR/uro

Zgoraj navedene cene ne vsebujejo DDV.
Popusti:
Športna društva iz območja Občine Horjul:
Splošni popust za vse uporabnike:
Uporaba dvorane:
nad 20 do vključno 30 ur na sezono
nad 30 do vključno 40 ur na sezono
nad 40 do vključno 60 ur na sezono
nad 60 ur na sezono

10 %

5%
10 %
15 %
20 %
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