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Na podlagi Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica Javni zavod za 

šport Nova Gorica objavlja  

   

 

JAVNI POZIV 

ZA ODDAJO NOTRANJEGA BAZENA V UPORABO ALI NAJEM V SEZONI 2022/2023 

 

 

I. PREDMET POZIVA 

Predmet poziva je prijava terminov za uporabo in najem notranjega bazena (v nadaljevanju: uporaba) v lasti Mestne občine 
Nova Gorica in v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica. 

II. TERMIN NAJEMA 

Prijava terminov za obdobje od 1.9.2022 do 30.05.2023.  
  

III. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI  

Na poziv se lahko javijo:   

- javni zavodi,   

- športni klubi in izvajalci letnega programa športa društva,   

- ostala društva, klubi, organizacije in skupine,   

- druge fizične in pravne osebe.   

 

Prednostno pravico uporabe športnih objektov bodo imeli športni klubi in društva, ki posamezen objekt uporabljajo kot 

primarni objekt za treninge in tekmovanja po naslednjem vrsten redu: 

I. prioriteta:  obvezni športni programi šolske športne vzgoje za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj, 

II. prioriteta: program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostnih in vrhunski šport, ki jih sofinancira Mestna 

občina Nova Gorica, 

III. prioriteta: programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Mestna občina Nova Gorica, 

IV. prioriteta: programi interesnih športih aktivnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami, 

V. prioriteta: programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Mestna občina Nova Gorica ter drugi. 

 

IV. VSEBINA  PRIJAVE 

Prijavitelji  morajo poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in števila ur tedensko.   

Prijava je priloga poziva in mora vsebovati: podatke vlagatelja, navedbo in termin uporabe novega zimskega bazena 

tedensko, navedbo starostne kategorije, odgovorno osebo ter podpis (in žig) najemnika oziroma uporabnika.  

 

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Podpisane vloge je potrebno poslati na elektronski naslov: darjo.trobec@sz-ng.si.  

Rok prijave je do vključno 05.08.2022.   

 

VI. OBRAVNAVA VLOG   

Upravljalec bo do 12.08.2022 pregledal prispele vloge.  
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Upoštevaje ustaljeno prakso in na podlagi prejetih prijav izdela upravljavec najkasneje do 20.08.2022 terminski plan (urnik) 
uporabe za sezono 2022/23. 
Uporabnike bomo nato pisno obvestili o sprejetem urniku.  
Uporabniki bodo nato pisno ali ustno vabljeni k sklenitvi pogodbe za sezono 2022/2023.  

 

VII. DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU  

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e- naslov: darjo.trobec@sz-ng.si 

 
Datum: 23.06.2022  
  

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA 

                                                                                                                                                       Direktorica: 

                                                                                                                                                       Aleksandra Fortin 
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