
Na podlagi 9. člena Pravilnika o uporabi športne dvorane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
37/2012 in 28/2017) Občina Benedikt objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
za najem in koriščenje prostih terminov v Športni dvorani Benedikt v sezoni 2020/2021 
 
V Športni dvorani Benedikt je možna športna vadba, vadba v fitnesu, uradne tekme ter 
rekreacije za športna društva, klube in druge organizacije vse dni v tednu od 15.15 do 22.00 
(od ponedeljka do petka) in od 9.00 do 22.00 (ob sobotah in nedeljah). Najmanjša enota je pol 
ure (30 min) in 1/3 dvorane (parketa). 
 
Športna dvorana Benedikt se z dvema pregradnima stenama lahko preuredi na tri ločene 
vadbene površine. Poleg vadbenih površin se nahaja fitnes. 
 
V Športni dvorani Benedikt je možno igranje oz. vadba:  
 v celi dvorani: odbojka, košarka, rokomet, dvoranski nogomet (obvezna žoga za dvoranski 

nogomet); 
 v 1/3 dvorane: odbojka, badbinton, možne pa so tudi različne oblike splošne vadbe; 
 v fitnesu: vadba. 
 
Na razpisu lahko sodelujejo uporabniki, navedeni v 7. členu Pravilnika o uporabi športne 
dvorane. Prednost pri izboru bodo imeli uporabniki, navedeni v 8. členu Pravilnika o uporabi 
športne dvorane.  
 
Cenik uporabe Športne dvorane Benedikt je objavljen na krajevno običajen način oz. na spletni 
strani www.benedikt.si. 
 
Najem športne dvorane obsega uporabo vadbenih površin v objektu, garderob, sanitarij, 
umivalnikov in tušev v sklopu objekta, sob za sodnike, delegate in novinarje, športnega orodja 
in opreme v objektu. 
 
Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, podjetja s sedežem v in izven 
občine Benedikt naj svojo vlogo za najem Športne dvorane Benedikt v sezoni 2020/2021 
posredujejo najkasneje do 31. 7. 2020, na naslov Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 
Benedikt, na obrazcih razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani 
www.benedikt.si. Dokumentacijo je možno dvigniti tudi v sprejemni pisarni Občine Benedikt, 
Čolnikov trg 5, Benedikt v času uradnih ur.  
 
Na podlagi prejetih prijav občina izdela urnik vadbe za naslednjo sezono, pri čemer upošteva 
prioritetni vrstni red iz 8. člena pravilnika. Prijave, ki prispejo na naslov občine po preteku roka 
iz prejšnjega odstavka, se obravnavajo naknadno in se jih ne razvršča po prioritetnem vrstnem 
redu iz prejšnjega 8. člena pravilnika, temveč se jim po vrstnem redu prispetja lahko dodelijo 
preostali prosti termini.  
 
Po pripravljenem urniku koriščenja Športne dvorane Benedikt bodo z uporabniki podpisane 
pogodbe o najemu.  
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