
Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/2007, 18/2008, 90/2010) in 
Pravilnikom o uporabi Športne dvorane Ig (Mostiščar, UO, april/2012) in Odlokom o načinu 
upravljanja  Športne dvorane Ig (Mostiščar, UO, april/2012) objavlja Občina Ig 
 

JAVNI RAZPIS 
o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2012/2013 

 
1. V Športni dvorani Ig je možna športna vadba, uradne tekme ter rekreacija za športna 

društva, klube in druge organizacije vse dni v tednu od 16.30 do 23.00 (od ponedeljka 
do petka) in od 8.00 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 in izven občine Ig. 

5. Prednostno pravico uporabe pri najemu športnega objekta imajo uporabniki po 
vrstnem redu kot izhaja iz 6. člena Pravilnika o uporabi športne dvorane Ig (Mostiščar, 
UO, april/2012) .  

6. Cena najema je v skladu s cenikom za uporabnike Športne dvorane Ig, ki so vključeni 
v letni program športa Občine Ig in v skladu s cenikom za uporabnike Športne dvorane 
Ig, ki niso vključeni v letni program športa občine Ig (Mostiščar, UO, april/2012). 

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 in 
izven občine Ig naj svojo vlogo za najem Športne dvorane Ig v sezoni 2012/2013 
posredujejo do 7. maja 2012, na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na 
obrazcih, ki jih dobijo na Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig v času uradnih ur ali na 
domači strani: www.obcina-ig.si. 

9. Na osnovi posredovanih vlog bo pripravljen predlog koriščenja športne dvorane. 
10. Do 1. 6. 2012 bodo uporabniki športne dvorane Ig v šolskem letu 2012/13 prejeli sklep 

o dodelitvi terminov, do začetka šolskega leta pa bodo z njimi podpisane pogodbe o 
najemu. 
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