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JAVNI POZIV 

ZA ODDAJO VLOG ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V CERKLJAH  

 

ter 

 

ZA ODDAJO VLOG ZA UPORABO POKRITEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA – ŠOTORA V 

NOGOMETNEM CENTRU VELESOVO 

 

 

Športna društva, klube, rekreativne skupine obveščamo, da Občina Cerklje na Gorenjskem razpisuje 

poziv za uporabo športnih površin v sezoni 2019/2020 v: 

- Večnamenski športni dvorani v Cerkljah, razpisani termini za obdobje od 2. 9. 2019 do 

30. 8. 2020, 

- pokritem športnem objektu – Šotor v Nogometnem centru Velesovo, razpisani termin za 

obdobje od oktobra 2019 do 30. 8. 2020,  

za aktivnosti, ki so namenjene športnim dejavnostim (kot npr. vadbi, treningom in igranju rokometa, 

nogometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona, jogi in različni drugi splošni vadbi 

oziroma rekreaciji  

 

Zainteresirani uporabniki lahko vložijo vlogo za dodelitev termina uporabe športnih površin (prostorov) 

Večnamenske športne dvorane v Cerkljah ali za uporabo površin v pokritem športnem objektu - Šotor 

v Nogometnem centru Velesovo (v nadaljevanju besedila: šotor) na predpisanem obrazcu. Vlagatelji 

vlogo (obrazec) oddajo ločeno za Športno dvorane Cerklje in ločeno za pokriti športni objekt – Šotor. 

Predpisana obrazca sta objavljena na internetni strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si (v 

rubriki javni razpisi in natečaji), dobite pa ga tudi v času uradnih ur v prostorih Občine Cerklje na 

Gorenjskem. Vloge za navedeno sezono se vložijo na predpisanih obrazcih v pisni ali elektronski obliki 

do vključno petka, 26. 7. 2019 do 12.00 ure.  

 

V vlogi (na obrazcu vloge) se izpolnijo naslednji obvezni podatki:  

- naziv in naslov društva/kluba, rekreativne skupine,…; 

- zakoniti zastopnik in kontaktna oseba; 

- priimek, ime, naslov in telefonska številko kontaktne osebe (zaželen tudi elektronski naslov); 

- transakcijski račun uporabnika; 

- želena površina športne dvorane; 

- želeni termin in rezervni termin ter začetek in zaključek športne aktivnosti uporabe; 

- vrsta športne aktivnosti, kakovostni razred; 

- število udeležencev v skupini.  

 

Površine v Večnamenski športni dvorani in šotoru bo mogoče uporabljati praviloma od ponedeljka do 

petka, ob sobotah in nedeljah pa le po predhodnem dogovoru oziroma le v primeru, da so objekta ne 

uporabljata za izvajanje tekmovanj in turnirjev. 
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Na podlagi v roku prejetih vlog ter razpoložljivih terminov in površin, bo občinska uprava Občine 

Cerklje na Gorenjskem pripravila predlog razporeditve terminov in površin, namenjenih športnim 

dejavnostim, ki ga potrdi župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Prednost pri razporeditvi terminov 

imajo izvajalci LPŠ, društva oz. skupine občanov s stalnim prebivališčem, dosedanji najemniki ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma Fundacija za šport.  

Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico do: 

- razporeditve terminov in površin glede na prejete vloge  

- da ob prevelikem številu vlog, ne dodeli vsem vlagateljem termina in površine v katerem 

izmed športnih objektov, navedenih zgoraj. 

 

Na podlagi potrjenega predloga se bodo pripravile pogodbe vlagateljem, katerim bodo podeljeni 

termini. Pogodbe bodo izbranim uporabnikom poslane na naslov, naveden v vlogi. Vlagatelje (tudi: 

uporabnike) se seznanja, da se občina zavezuje, da se bodo bo zbrani osebni podatki obdelovali, 

shranjevali in uporabljali zgolj za potrebe izvajanja tega poziva in z njim povezanimi aktivnostmi. 

Vlagatelje (tudi: uporabnike) se seznanja, da se osebni podatki zbirajo toliko časa, kolikor je potrebno 

za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ter, da bo občina osebne podatke hranila in varovala 

na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 

nepooblaščenim osebam. 

 

Javni poziv se objavi na spletni strani www.cerklje.si, dne 19. 6. 2019. Vloga se posreduje 

najkasneje do petka, 26. 7. 2019 do 12.00 ure. Vloga je lahko tega dne do 12.00 ure oddana 

v sprejemni pisarni občine, poslana po pošti ali na e naslov obcinacerklje@siol.net. 

 

Vloge, ki bodo oddane po tem roku, bodo obravnavane po vrstnem redu datuma prejetja vloge do 

zapolnitve prostih terminov. 

 

 

Številka: 352-20/2019-02       
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ŽUPAN 
      Franc Čebulj, l.r. 
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