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JAVNI RAZPIS
ZA REZERVACIJO IN ODDAJO TERMINOV ZA IGRANJE REKREATIVNEGA HOKEJA V
OBDOBJU OBRATOVANJA DRSALIŠČA – VEČNAMENSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V
ŠPORTNEM PARKU DOMŽALE V SEZONI 2016/2017
Na podlagi Pogodbe o upravljanju štev. 4783-109/2013, z dne 27. 06. 2013 ter na podlagi
določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljamo
razpis za rezervacijo terminov za igranje rekreativnega hokeja na Drsališču Domžale v obdobju
obratovanja drsališča v sezoni 2016/2017, ki bo predvidoma trajala od 1. decembra 2016 do
največ 15. marca 2017.
Pogoji za prijavo so naslednji:
 Drsališče se oddaja za igranje rekreativnega hokeja društvom ali organiziranim skupinam,
ki imajo svojega uradnega zastopnika (vodjo), za obdobje 1. 12. 2016 do 15. 3. 2017.
 Prednost pri rezervaciji terminov bodo imeli dosedanji najemniki, ki imajo poravnane vse
finančne obveznosti do Zavoda za šport in rekreacijo Domžale in Občine Domžale. Med
osebe z neporavnanimi obveznostmi, štejejo tudi drugi člani iz skupine.
 Rezervacija termina je za vse obvezna na podlagi tega razpisa.
 Prednost pri dokončni izbiri imajo tisti, ki bodo oddali prijavo za celotno razpisno obdobje.
Plačilo najema oziroma uporaba drsališča za igranje rekreativnega hokeja se realizira na
naslednje načine:
 vplačilo rezerviranih terminov za mesec dni naprej,
 vplačilo rezerviranega termina pred vsakokratno uporabo,
 enkratno vplačilo za celotno rezervirano obdobje.
 Zavod bo vsakemu najemniku izdal uraden račun.
 Vsak izbrani najemnik bo preko svojega zastopnika/pooblaščenca pravico do igranja, na
podlagi potrjenega termina, dokazoval z osebnim dokumentom in kopijo potrditve
odobrenega termina.
 Vnaprej rezervirani, plačani, vendar neizkoriščeni termini, se lahko nadomestijo ali
prenašajo samo v primeru, če so odjavljeni pisno, najmanj 3 dni pred potekom termina.
Plačilo termina gre ob nepravočasni odjavi v breme uporabnika, zaradi kritja stroškov
priprave ledene površine, dežurstva in onemogočanje oddaje drugemu uporabniku.
Termini za igranje so praviloma naslednji:






Od ponedeljka do petka od 19.15 do 22.00 ure (izjemoma tudi v dopoldanskem času po
9.00 uri, če je termin rezerviran najmanj 7 dni pred dnevom igranja).
Sobota in nedelja od 7.00 do 9.30 ure ter sobota od 20.15 do 22.00 ure.
Opomba: Natančni termini so naslednji: od 19.15 do 20.45 ure; od 21.00 do 22.00 ure oz.
22.30. V prijavi je potrebno termin natančno opredeliti.
Upravljavec si pridržuje pravico, da na podlagi dosedanjih oddanih terminih ter v skladu z
novimi prijavami, pri končni odločitvi, v minimalnem obsegu spremeni načrtovane termine
za igranje rekreativnega hokeja.

Cene najema uporabe drsališča za igranje rekreativnega hokeja so naslednje:
 Ena ura igranja je 50,00 evrov za društva in skupine iz občine Domžale ter 60,00 evrov za
društva, skupine iz drugih občin,
 1,5 ure igranja je 60,00 evrov za društva in skupine iz občine Domžale ter 70,00 evrov za
društva, skupine iz drugih občin,
 komercialni najem (na podlagi posebnega dogovora oziroma pogodbe) - 1,00 ura igranja
je 120,00 evrov.
Prijava oziroma rezervacija termina je možna samo v pisni obliki na naslov Zavod za šport in
rekreacijo Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na naslov:
info@sport-domzale.si.
Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
 Naziv pravne osebe, točen naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) in davčno
številko, ali naziv organizirane skupine ter ime in priimek zastopnika te skupine, točen
naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) in davčno številko.
 Dan v tednu in termin igranja glede na razpisne pogoje ter eventualno rezervni termin
igranja.
 Izjavo o pripravljenosti zakupa več, ali vseh razpoložljivih terminov za igranje rekreativnega
hokeja, v času obratovanja drsališča,
 Zadnji rok za oddajo prijav je sreda, 2. november 2016.
Izbrani najemniki oziroma abonenti za igranje rekreativnega hokeja, morajo pred začetkom
igranja na poslovni račun Zavoda za šport in rekreacijo Domžale vplačati akontacijo
nadomestila za vsaj 6 terminov, v nasprotnem do termina ne bodo upravičeni.
Prijava se odda na prijavnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Zavoda za šport in
rekreacijo Domžale: www. sport-domzale.si.
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