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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Komenda (UPB1-Uradne objave GOK, št. 03/21) Občina
Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja
RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO
2022/2023
1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko leto 2022/2023
(september 2022 – junij 2023), so naslednji:
 za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine in ostale
zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 15.30 do 23.00 ure;
 za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve (kulturne, zabavne ipd.):
sobote in nedelje.
2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v Športni dvorani Komenda
imajo:
 uporabniki, ki so izvajalci Letnega programa športa v Občini Komenda;
 uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;
 uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti;
 športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda, ki so dvorano koristili v celotnem
šolskem letu 2021/2022;
 ostali domači uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu 2021/2022;
 športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda;
 zunanji uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu
 2021/2022;
 ostali domači uporabniki;
 zunanji uporabniki;
3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda.
Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v Športni dvorani
Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem
naslovu Občine Komenda (http://www:komenda.si).
4. Zadnji rok za oddajo prijav je petek, 24. junij 2022.
Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR.
Upravno takso se lahko plača:
- z gotovino v tajništvu Občine Komenda
- plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: 011005640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse na
transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi)
5. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje v 15-ih dneh od roka za oddajo
prijav.
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