
Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju športne 
dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri 
Grobelnem in drugih športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah v Občini Šmarje pri 
Jelšah (Ur. list RS, št. 111/13) objavlja  
 

JAVNI POZIV 
za zbiranje predlogov/rezervacij za uporabo športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah ter 

telovadnic pri POŠ Šentvid pri Grobelnem, POŠ Sveti Štefan, POŠ Zibika in POŠ Kristan 
Vrh v sezoni 2022/23 

 
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri 

Jelšah. 
 

II. Na javnem pozivu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov, ki morajo izpolniti 
prijavo (vlogo), ki je objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah 
(www.smarje.si), Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah 
(www.visitsmarje.si) oz. OŠ Šmarje pri Jelšah (www.os-smarje.si), kjer je objavljen 
tudi cenik uporabe športne dvorane oz. telovadnice. 
 

III. Pogoji, po katerih se izberejo uporabniki športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah ter 
telovadnic pri POŠ Šentvid pri Grobelnem, POŠ Sveti Štefan, POŠ Zibika in POŠ Kristan 
Vrh, so določeni v Pravilniku o uporabi in oddajanju športne dvorane in atletske steze 
pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in drugih športnih 
površin pri podružničnih osnovnih šolah v Občini Šmarje pri Jelšah. 
 

IV. Pri oddaji športne dvorane in telovadnice v uporabo imajo prednostno pravico 
uporabniki po naslednjem vrstnem redu: 
1. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmarje pri Jelšah; 
2. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport iz Občine Šmarje pri Jelšah; 
3. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo; 
4. društva in klubi izven občine; 
5. drugi uporabniki. 

 
V. Rok za prijavo na javni poziv: izpolnjeno prijavo (vlogo) z oznako »Javni poziv – 

uporaba športne dvorane oz. telovadnice!« pošljite na naslov: Občina Šmarje pri 
Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, najkasneje do četrtka, 25. 8. 2022.  
Komisija bo pregledala prijave (vloge) predvidoma 26. 8. 2022. Po pregledu prijav 
bomo uporabnike seznanili s termini oz. urnikom zasedenosti športne dvorane oz. 
telovadnice in nato bo OŠ Šmarje pri Jelšah z uporabniki sklenila ustrezne pogodbe o 
uporabi. 

 
VI. Dodatne informacije o javnem pozivu lahko vsi zainteresirani dobijo pri Damjanu 

Boštjančiču (damjan.bostjancic@smarje.si), oz. na tel. št. 03/81 71 629. 
  
 Župan: 

Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike, l.r. 
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