
RAZPIS ZA  ODDAJO VLOG ZA UPORABO DRUŽABNIH PROSTOROV 
V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA  ZA LETO 2008 

 

Vabimo društva, ki se ukvarjajo s kulturno, turistično, humanitarno, mladinsko, …. dejavnostjo in želijo uporabljati 
družabne prostore v lasti občine Škofljica, da oddajo vloge za najem.  
 

Prednost pri najemu družabnih  prostorov imajo organizacije, društva, posamezniki,…. za izvedbo kulturnih 
prireditev, srečanj, delavnic, izobraževanja in ostalih oblik druženja občanov in so vključeni v financiranje 
programov društev iz proračuna Občine Škofljica.  
 

Družabne prostore bo možno uporabljati: 
 

- ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek:               16.00 – 22.00 ure 
-  sobota: 9.00 – 22.00 ure 

  -    nedelja:                                                                                             po predhodnem dogovoru z najemodajalcem 
 

S predhodnim dogovorom za najemodajalcem bo možno v družabnih prostorih pridobiti tudi dopoldanski termin. 
 

Za najem družabnih prostorov morate obvezno izpolniti »Vlogo za najem družabnih prostorov«,  ki  je objavljena  
na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si, dobite pa jo tudi v Sprejemni pisarni v času uradnih ur. 
Vloge bomo sprejemali  do vključno 15. decembra 2007 na naslov:  Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 
Škofljica 
 

V vlogo vpišite samo tiste prireditve, ki se ponavljajo preko celega leta (delavnice, srečanja, občni zbor, redni 
tedenski oz. mesečni sestanki, pevske vaje…).  
 

Na osnovi prejetih vlog, bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog koriščenja družabnih prostorov,  dokončno 
pa ga bo  potrdil  župan Občine Škofljica. Termini bodo dodeljeni za poslovno leto 2008. 
Urnik uporabe prostorov vam bomo poslali na naslov, ki nam ga boste posredovali, urnik s  sprotnimi dopolnitvami 
pa bo objavljen  v prostorih Občine Škofljica. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Za  prireditve, ki so nepredvidljive in jih boste prijavili naknadno, lahko vlogo za najem družabnega prostora  
pošljete po e – pošti na naslova: obcina@obcina.skofljica.si,  brigita.skufca@obcina.skofljica.si  ali vložite v 
Sprejemni pisarni v času uradnih ur.   
 

Najemojemalci morajo pri najemu upoštevati: Navodila o oddajanju kulturnih dvoran in družabnih prostorov v 
najem ter določanju najemnin v Občini Škofljica in Hišni red. 
 
Prosimo, da upoštevate navodila razpisa in tako omogočite, da ne bo prihajalo do nesporazumov pri načrtovanju 
najema družabnih prostorov. 
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