
 
 

VLOGA 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 

 
 
DRUŠTVO/KLUB/SKUPINA/POSAMEZNIK: 
(naziv oz. ime in priimek, naslov) 
 

 

 
ŠPORTNI OBJEKT (obkrožite): 
 

A.) Športna dvorana pri OŠ Šmarje pri Jelšah 
 
B.) Telovadnica pri POŠ Šentvid pri Grobelnem 
 
C.) Telovadnica pri POŠ Sveti Štefan 
 
D.) Telovadnica pri POŠ Zibika 
 
E.) Telovadnica pri POŠ Kristan Vrh 

 
NAMEN RABE:  
npr: košarka 

 

 
ŽELENI TERMIN (dan v tednu in ura od/do):  
npr: ponedeljek od 16.30 do 18.00 ure  

 

 
ŽELENI PROSTOR uporabe - obkrožite 
(samo za Športno dvorano pri OŠ Šmarje pri Jelšah): 

 
A.) 1. tretjina   2. tretjina   3. tretjina   (gledano od semaforja) 
 
B.) stranska dvorana 

 
ČAS UPORABE (obkrožite): 
 
OŠ Šmarje bo zaračunavala uporabnino 
telovadnice za izbrano obdobje (tudi če 
uporabnik ne bo prisoten na terminu), 
razen v primeru, da OŠ odpove določeni 
termin zaradi morebitne prireditve ipd.   

 
A.1) od meseca septembra dalje in vsaj do konca meseca aprila 
A.2) od meseca septembra dalje in vsaj do konca meseca maja 
A.3) od meseca septembra dalje in do konca junija 
 
B.1) od meseca oktobra dalje in vsaj do konca aprila 
B.2) od meseca oktobra dalje in vsaj do konca meseca maja 
B.3) od meseca oktobra dalje in do konca junija 
 
C.1) od meseca novembra dalje in vsaj do konca aprila 
C.2) od meseca novembra dalje in vsaj do konca meseca maja 
C.3) od meseca novembra dalje in do konca junija 

 

 
PODATKI O PLAČNIKU: 
točen naziv, naslov, davčna številka/ID za 
DDV, davčni zavezanec (da/ne) 

 

 
KONTAKTNA OSEBA UPORABNIKA OZ. 
PREDSTAVNIKA za urejanje operativnih 
vprašanj (ime in priimek, gsm, elektronski 
naslov)  

 

 
ODGOVORNA OSEBA UPORABNIKA – 
predsednik… (ime in priimek, gsm)  

 

 
OPOMBE:  
Če ima uporabnik več sekcij oz. selekcij, je potrebno izpolniti vlogo za vsako sekcijo posebej oz. 
morajo biti iz vloge jasno razvidni želeni termini vseh sekcij oz. selekcij. 
 



 
 

Termini v športni dvorani pri OŠ Šmarje pri Jelšah (ponedeljek-petek) trajajo praviloma 1,5 ure 
(dve šolski uri): 15-16.30, 16.30-18, 18-19.30, 19.30-21 in 21-22.30; ob petkih bodo predvidoma vsi 
termini zamaknjeni za pol ure na kasnejši termin. V stranski športni dvorani so možni poljubno 
dolgi termini vsak dan med 15. in 22.30 uro.  
 
V telovadnicah pri POŠ Šentvid pri Grobelnem, POŠ Sveti Štefan, POŠ Zibika in POŠ Kristan Vrh 
(možno je uporabiti samo celotno dvorano) so poljubni termini na voljo od 15. ure dalje (ponedeljek-
petek).   
 
Ceniki uporabe športne dvorane oz. telovadnic so navedeni na spletni strani Občine Šmarje pri 
Jelšah: https://smarje.si/post/81802 . 
 
 
Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov:  
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
 
 
Datum: _____________ 
 
 
Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:  ____________________           ________________ 

                                                            (ime in priimek)                        (podpis) 
 
 
 
 

Žig 

https://smarje.si/post/81802

