
Na podlagi 9. clena Pravilnika o upravijanju in nacinu oddajanja sportnih objektov Obcine 
Sveta Ana (MUV 12/2019) Obcina Sveta Ana objavija

JAVNI RAZPIS
za uporabo sportnih objektov - sportne dvorane 

V solskem letu 2022/2023

V sportni dvorani Sveta Ana je na razpolago sportna vadba, uradne tekme ter rekreacije za 
sportna drustva, klube in druge organizacije ter fizicne osebe in sicer:

- od 16:00 do 21:30 ure, od ponedeljka do petka;
- od 10:30 do 20:30 ure ob sobotah.

*Ob praznikih kot so: 1. januar, velikonocni ponedeljek, 1. maj, 24. in 25. december ter 31. 
december pa sportna dvorana ne obratuje.

Mozna je uporaba celotne vadbene povrsine ali dveh locenih vadbenih povrsin.

V Sportni dvorani Sveta Ana je mozno igranje oz. vadba:

> na celotni vadbeni povrsini: odbojka, kosarka, rokomet, dvoranski nogomet (obvezna 
zoga za dvoranski nogomet);...

y na polovici vadbene povrsine: odbojka, badminton, mozne pa so tudi razlicne oblike 
splosne vadbe oz. rekreacije.

Na razpisu lahko sodelujejo sportna drustva in drugi, ki izvajajo letni program sporta v Obcini 
Sveta Ana, druga drustva, klubi, zavodi, organizacije, fizicne in pravne osebe ter razne 
skupine za potrebe organizacije sportnih, kulturnih in drugih prireditev. Prednost pri izboru 
bodo imeli interesenti, navedeni v 5. clenu navedenega pravilnika.

Cenik uporabe za solsko leto 2022/2023 je obstojec ter objavijen na spietni strani Obcine 
Sveta Ana: http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani/sportna-dvorana.

Najem sportne dvorane obsega uporabo vadbenih povrsin v objektu, garderob, sanitarij, 
umivalnikov in tusev v sklopu objekta, sob za sodnike, delegate in novinarje, sportnega 
orodja in opreme v objektu.

Zainteresirana drustva, skupine, javni zavodi, organizacije, podjetja s sedezem v in izven 
obcine Sveta Ana naj svojo viogo za uporabo Sportne dvorane v solskem letu 2022/2023 
posredujejo najkasneje do 5. 8. 2022, do 12.00 ure na naslov Obcina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah ali na e-nasiov: obcina@sv-ana.si, na obrazcih razpisne 
dokumentacije, ki je objavijena na spietni strani www.sv-ana.si. Dokumentacijo je mozno 
dvigniti tudi v prostorih Obcine Sveta Ana, v casu uradnih ur.
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