
 

Na podlagi Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Hoče (MUV, št. 4/2013) in Pravilni-
ka o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 9/2013, 27/2016) objavlja Občina 
Hoče-Slivnica  
 

J A V N I  P O Z I V 
za uporabo Večnamenske športne dvorane Hoče in telovadnic v OŠ Dušana Flisa Hoče 

in OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica za sezono 2018/2019 
 

 
1. 

Predmet javnega poziva je oddaja Večnamenske športne dvorane Hoče ter oddaja telovadnic v OŠ 
Dušana Flisa Hoče in OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica. Poziv velja za proste termine v športni dvo-
rani, t.j. po končanem pouku in interesnih dejavnostih Osnovne šole Dušana Flisa Hoče, in sicer od 
ponedeljka do petka od 1530 do 2230 ter za proste termine v šolskih telovadnicah, prav tako po 
končanem pouku in interesnih dejavnostih od ponedeljka do petka od 1545 do 2145. 
 

2. 
Športna društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki športne dvorane oz. šolske telovadnice 
pošljejo pisno prijavo z navedbo: 
- vsebine vadbe v objektu,   
- želenega termina, 
- števila ur tedensko, 
- odgovorne osebe najemnika, 
- naslov z davčno številko pravne ali fizične osebe plačnika najema. 
 

3. 
Na podlagi prejetih popolnih prijav bo v skladu s sprejetimi pogoji in načinom oddaje v najem, kot 
jih določa Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Hoče in Pravilnik o uporabi šolskih 
telovadnic v Občini Hoče-Slivnica, izdelan terminski plan najema športne dvorane oz. šolske telo-
vadnice za obdobje od 01.09.2018 do 30.06.2019. 
 

4. 
Vsi izvajalci športnih dejavnosti in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo za uporabo 
športne dvorane oz. šolske telovadnice oddati najkasneje do 01.06.2018, na naslov Občina Hoče-
Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 
 

5. 
Z uporabniki športne dvorane oz. šolske telovadnice občina sklene pogodbo, v kateri se poleg 
splošnih plačilnih pogojev določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno 
uporabo športne dvorane oz. šolske telovadnice, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzro-
čeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe. 
 
 
Številka: 672-9/2018 
Datum:  07.05.2018                                                        OBČINA HOČE-SLIVNICA 

     ŽUPAN 
dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.  

 
 


