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52. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, 
uporabljati se začne, ko upravljanje kanalizacijskega sistema 
prevzame režijski obrat Občine Ig. 

 
Številka: 3542/035/2009
Datum: 21. 5. 2009

Janez Cimperman,
 župan Občine Ig

1. V Športni dvorani Ig je možna športna vadba, uradne tekme ter 
rekreacije za športna društva, klube in druge organizacije vse 
dni v tednu od 15.30 do 23.00 (od ponedeljka do petka) in od 
9.00 do 22.00 (ob sobotah in nedeljah).

2. Športna dvorana Ig se z dvema pregradnima stenama lahko 
preuredi na tri ločene vadbene površine.

3. V Športni dvorani Ig je možno igranje:
- v celi dvorani: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna žoga za 

dvoranski nogomet);
- v 1/3 dvorane: košarka, odbojka, namizni tenis, badminton, 

dvoranski hokej, športno plezanje na mali umetni steni, možne 
pa so tudi različne oblike splošne vadbe.

4. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, javni zavodi, 
organizacije ter podjetja s sedežem v občini Ig in izven nje.

5. Prednost pri izboru bodo imeli interesenti, navedeni v 2. členu 
Pravilnika o uporabi Športne dvorane Ig. 

6. Trenutna cena najema za eno uro znaša: 

Najem – TRENING Cena 
1/3 dvorane 12,52
2/3 dvorane 25,04
cela dvorana 37,56
Najem – TEKMOVANJE Cena 
1/3 dvorane 16,27
2/3 dvorane 32,55
cela dvorana 48,82

7. V ceno najema je vključeno koriščenje športne dvorane ter ene 
garderobe, sanitarij, tušev ter parkirišča pred dvorano. 

8. Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, 
podjetja s sedežem v občini Ig in izven nje naj svojo vlogo za 
najem Športne dvorane Ig v sezoni 2009/10 posredujejo do 3. 
julija 2009 na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
na obrazcih, ki jih dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig 
v času uradnih ur ali na spletni strani: www.obcina-ig.si.

9. Na osnovi posredovanih vlog bo pripravljen predlog koriščenja 
športne dvorane.

10. Po pripravljenem urniku koriščenja Športne dvorane Ig bodo z 
uporabniki podpisane pogodbe o najemu.

11. Interesenti bodo do 26. avgusta obveščeni o urniku koriščenja 
Športne dvorane Ig.

Datum: 3. 6. 2009
Številka: 67102/003/2009

Občina Ig
Janez Cimperman, župan

Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS št. 129/06) in Pravilnikom o uporabi Športne dvorane Ig (Mostiščar, 
UO 2/04) objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2009/10




