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Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na podlagi Pravilnika o upravljanju in 
načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 28/08 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik) – objavlja 
 

JAVNI POZIV 
ZA ODDAJO VLOG ZA UPORABO ŠPORTNIH OBJEKTOV  

OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 
V Športni dvorani Sveta Trojica in na zunanjih igriščih (športni objekti) je možna športna 
vadba, uradne tekme ter rekreacija za športna društva, klube in druge organizacije vse dni v 
tednu od 16:00 do 22:00 ure (izjemoma že od 14:30 in po 22:00 uri) - od ponedeljka do petka 
in od 8:30 do 22:00 ure - ob sobotah in nedeljah. 
 

Športna dvorana Sveta Trojica se z eno pregradno steno lahko preuredi na dve ločeni vadbeni 
površini.  
 

V športni dvorani je možno igranje oz. vadba:  
• v celi dvorani: odbojka, košarka, rokomet, mali nogomet; 
• v 1/2 dvorane: odbojka, košarka, badminton, namizni tenis, možne pa so tudi različne 

oblike splošne vadbe. 
 

Na zunanjih igriščih je možno igranje oz. vadba: 
• mali nogomet, 
• košarka, 
• odbojka. 

 

Pravilnik določa upravljanje, pogoje in način oddajanja športnih objektov v uporabo ter način 
določanja uporabnine. Priloga je tudi cenik uporabnine. 
  
Na podlagi pravilnika se lahko dajo športni objekti v uporabo: 

- vzgojno varstvenemu zavodu, 
- vzgojno izobraževalnemu zavodu, 
- športnim društvom in drugim, ki izvajajo letni program športa v Občini Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah, 
- drugim društvom, klubom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter 

raznim skupinam za potrebe organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev. 
 

Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov bodo imeli prednost naslednji 
uporabniki: 

I. prioriteta: Redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole. Prednostna 
uporaba se nanaša na termine v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 8:00 do 
16:00. 

II. prioriteta: Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

III. prioriteta: Programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah. 



IV. prioriteta: Programi interesnih športnih aktivnostih predšolskih, šolskih otrok ter otrok 
in  mladine s posebnimi potrebami. 

V. prioriteta: Programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah. 

VI. prioriteta: Druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe ter razne 
skupine za potrebe športne rekreacije ter organizacije športnih, kulturnih in drugih 
prireditev. 

 

V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, 
imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno 
učenci, dijaki in študenti. 
 

Ob praznikih in vikendih se športna dvorana oddaja v uporabo prvenstveno za športna 
tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve. 
 

Uporaba športnih objektov obsega koriščenje: 
a) vadbenih površin v športni dvorani ali na zunanjih igriščih, 
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu športne dvorane, 
c) športnega orodja in opreme v objektu. 

 

Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, podjetja s sedežem v in izven 
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah lahko svojo vlogo za uporabo športnih objektov za 
šolsko leto 2019/2020 posredujejo najkasneje do petka 20.9.2019, na naslov Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na 
obrazcih, ki jih dobijo v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v času 
uradnih ur ali na spletni strani: www.svetatrojica.si.  
 

Na osnovi posredovanih vlog in v skladu s pravilnikom bo občinska uprava predvidoma do 
25.9.2019 pripravila letni program uporabe (urnik) za šolsko leto 2019/2020. Termini, katerih 
vloge bodo prispele po 20.9.2019, bodo določeni naknadno glede na preostale proste termine. 
 

Po pripravljenem letnem programu uporabe športnih objektov bodo z uporabniki podpisane 
pogodbe.  
 

Z uporabo športne dvorane bo mogoče pričeti v mesecu oktobru 2019. Uporabniki zunanjih 
igrišč v šolskem letu 2018/2019 bodo lahko uporabljali igrišča v skladu z veljavnimi 
pogodbami, sklenjenimi v šolskem letu 2018/2019. 
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