OBČINA ŠKOFLJICA,

Šmarska cesta 3,

1291 Škofljica

E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si, Internet: http://www.skofljica.si
Davčna številka:
SI72177918,
Matična št.: 5874602
Telefon:
360 16 00, 360 16 32,
Fax:
360 16 10
NAZIV IN NASLOV NAJEMNIKA / UPORABNIKA: _________________________________________
Priimek, ime in naslov odgovorne osebe:

_______________________________________________
______________________________________________

GSM odgovorne osebe: ________________e – pošta: ________________________________________
Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane v Škofljica
vlagam/o
VLOGO ZA NAJEM / UPORABO (obkrožite):
1) velike večnamenske športne dvorane (obkroži):
a) eno tretjino,

b) dve tretjini,

c) celo dvorano

2) plesne dvorane,
3) fitness soba,
4) telovadnice.
Športna dejavnost - navedite (npr. rekreacija, košarka, odbojka, mali nogomet…): ___________________
Vpišite termin ali več možnih terminov v katerih želite izvajati športno aktivnost v športnih objektih (v
primeru, da ne bo možno upoštevati prve možnosti bomo upoštevali drugo ali tretjo):
1. možnost:

dne

_____________

od ure________

do

________

ure

Prostor (obkrožite):
1a, 1b, 1c, 2, 3, 4

dne

____________

od ure________

do

________

ure

Prostor (obkrožite):
1a, 1b, 1c, 2, 3, 4

dne

_____________

od ure________

do

________

ure

Prostor (obkrožite):
1a, 1b, 1c, 2, 3, 4

(obkrožite)

ali
/ in
2. možnost:
(obkrožite)

ali
/ in
3. možnost:

Račun za uporabo / najem prostorov pošiljajte
na naslov:
___________________________________________

Davčna številka najemnika / uporabnika: ___________________________________________
Datum: ________________________
Obvezne priloge:
seznam udeležencev
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Podpis odgovorne osebe:___________________

OBČINA ŠKOFLJICA,

Šmarska cesta 3,

1291 Škofljica

E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si, Internet: http://www.skofljica.si
Davčna številka:
SI72177918,
Matična št.: 5874602
Telefon:
360 16 00, 360 16 15,
Fax:
360 16 10

VRSTA DEJAVNOSTI
(seznam izpolnijo vsi vlagatelji za najem športnih objektov)

(npr.: rekreacija, košarka…)

_________________________________
-

Skupina (ustrezno obkrožite):

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Datum: __________________
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vpišite –

a) predšolski

c) dijaki ali študentje

b) osnovnošolski

d) odrasli rekreativci

Priimek in ime udeleženca

Podpis odgovorne osebe (voditelja):_______________

OBČINA ŠKOFLJICA,

Šmarska cesta 3,

1291 Škofljica

E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si, Internet: http://www.skofljica.si
Davčna številka:
SI72177918,
Matična št.: 5874602
Telefon:
360 16 00, 360 16 15,
Fax:
360 16 10

IZJAVA
Društvo : _________________________________,
izjavljamo,
da izpolnjujemo sledeče pogoje
(obkrožite):
a) da smo bili v tekočem letu uspešni pri kandidiranju na razpisu, ki ga je objavila Občina
Škofljica za sofinanciranje programov športa,
b) da organizirano izvajamo vadbo za otroke in mladino,
c) da tekmujemo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.

ki so podlaga za najem večnamenske športne dvorane, plesne dvorane ali
telovadnice po znižani ceni.

Datum: _____________

Podpis odgovorne osebe :_________________

Žig
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