
 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
obcinacerklje@siol.net; telefon: 04/ 28 15 800; fax: 04/ 28 15 820 

 

VLOGA ZA DODELITEV TERMINA ZA OBČASNO UPORABO ŠPORTNIH POVRŠIN  
V VEČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI CERKLJE  

V SEZONI 2020/2021 
 

 
(naziv društva, kluba, organizacije, skupine, posameznika, ime in priimek, naslov, poštna številka) 

 
___________________      ___________________   _____________________________________________ 
     (davčna številka)             (matična številka)                (številka transakcijskega računa, odprt pri…) 

 

A.1 ŽELJENI TERMIN ZA REKREATIVNE in DRUGE SKUPINE:  
   a. dan v tednu ______________________ ura od ___________ do ____________ 

 

   b.  dan v tednu _____________________ ura od ___________ do ____________ 
 

   c.  dan v tednu _____________________ ura od ___________ do ____________ 
 

d.  dan v tednu _____________________ ura od ___________ do ____________ 
 

A.2 ŽELJENI TERMINI ZA IZVAJALCE LPŠ: Izvajalci programov seznam želenih terminov priložijo kot prilogo te vloge, 
tako, da navedejo: posamezno vadbeno skupino, velikost skupine, trenerja skupine, termine, obseg športne površine. 
 

B. obvezno obkrožite številke mesecev, v katerih boste imeli aktivnosti: 
 

                 I.      II.      III.     IV.      V.      VI.      VII.     VIII.      IX.      X.      XI.      XII. 
 

B.a obvezno navedite želeni začetek aktivnosti (npr. 1. 10. 2019): _______________________  
 

B.b obvezno navedite konce aktivnosti (npr. 30. 3. 2020):          _______________________  

 
C. ____________________________________________________________________________________ 

(napišite vrste aktivnosti: npr. košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet, namizni tenis, ples;…) 

 

D. Obkrožite potrebno površino dvorane:     1/3     2/3     3/3     mala telovadnica 1     mala telovadnica 2 
     
E. Napišite kakovostni razred aktivnosti    _____________________________________________________ 

                                                  (LPŠ, rekreacija, ………..) 

 
F. Število članov v skupini in spol      _________________________________________________________ 
               (število, moški, ženske ali mešano) 

 

G. Kontaktna oseba: ______________________________________________________________________ 
                                                  (napišite ime in priimek) 
 

G.a Telefon in e-naslov: _____________________________________________________________________ 
                                                  (napišite telefon in e-naslov kontaktne osebe) 
 

H: Zakoniti zastopnik (podpisnik pogodbe): _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (napišite ime in priimek, naslov, telefon in/ali e-naslov) 
 

Opombe: 
Napišite dodatne informacije, za katere menite, da so za pomembne: pojasnila, vprašanja, predlogi……. 

 

 
 

ZAVEZANEC ZA DDV (obkrožite)  DA  NE 
 

Izpolnjene vloge oddajte ali pošljite na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem ali na e 
naslov: obcinacerklje@siol.net. Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico do proste razporeditve terminov in površin 
ter pravico, da vlagatelju ne dodeli termina. Zaradi usklajevanj terminov prosimo, da obvezno napišete kontaktno osebo in 
telefonsko številko. 
 

Vloga se posreduje najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020 do 14.00 ure. Vloga je lahko tega dne do 14.00 ure poslana po pošti ali 
na e naslov obcinacerklje@siol.net.  
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