
  

 

 
 
 
 
 

Javni poziv za uporabo  
Športnega parka Mokronog in Športnega centra Trebelno 

za sezono 2020/2021 
 

1. Predmet poziva  
Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem parku Mokronog, ki obsega 
športno dvorano, malo dvorano pri OŠ in površine zunanjega športnega parka v Mokronogu 
(Gubčeva cesta 4, Mokronog) ter Športnega centra Trebelno, ki obsega športno dvorano. 
Poziv velja za proste termine v obeh športnih dvoranah (Mokronog in Trebelno) in mali 
dvorani pri OŠ Mokronog, t.j. po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ 
Mokronog in PŠ Trebelno, in sicer: 
- med tednom: od 16.00 do 22.00 ure oziroma na Trebelnem od 16.00 do 22.00 ure 
- ob vikendih: od 8.00 do 23.00 ure oziroma izjemoma tudi dlje (tekme, turnirji). 
 

Športni dvorani Mokronog in Trebelno sta namenjeni individualnim in skupinskim športom 
(mali nogomet, rokomet, odbojka, košarka, badminton, idr.) primerno glede na velikost 
dvoran ter organizaciji tekem in turnirjev, večjih prireditev in koncertov. Mala dvorana je 
namenjena predvsem individualnim in skupinskim športom do 20 udeležencev za vadbe 
kjer se ne uporablja žoge. 
Športni park vključuje igrišče za odbojko na mivki, teniško igrišče, atletski stadion iz 
umetne mase z rokometnim igriščem z dvema prečnima košarkarskima igriščema 
(nogomet, rokomet, košarka,...).  
Športna dvorana Mokronog se lahko z dvema pregradnima stenama razdeli na tri ločene 
vadbene površine. Zelena dvorana ni predmet javnega poziva. 
Javni poziv je namenjen za najem redne ali občasne uporabe dvoran. 
 

2. Pogoji za prijavo  
Na poziv se lahko prijavijo športna društva, klubi in druga društva, zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge organizacije, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s 
sedežem v Občini Mokronog-Trebelno in izven nje ter drugi posamezniki. 
 

Prednost pri uporabi športne dvorane in športnega parka bodo imeli naslednji uporabniki: 

I. prioriteta 
redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole; prednostna uporaba se 
nanaša na termine v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00 ure; 

II. prioriteta 
programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Mokronog-Trebelno; 

III. prioriteta 
programi interesnih športnih aktivnosti predšolskih, šolskih otrok ter otrok in mladine, 
ki jih sofinancira Občina Mokronog-Trebelno; 

IV. prioriteta programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Mokronog-Trebelno; 

V. prioriteta 
druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe ter razne skupine za 
potrebe športne rekreacije ter organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev. 

 

V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo 
prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno učenci in 
dijaki in vključujejo večje število občanov v program, oziroma starejše osebe nad 55 let. 

Ob praznikih in vikendih se športni objekti oddaja v uporabo prvenstveno za športna tekmovanja 
in druge komercialne ter nekomercialne prireditve. 



 
3. Pogoji za uporabo Športnega parka Mokronog, Športnega centra Trebelno in male 

dvorane pri OŠ Mokronog 
Uporabnik mora: 

- Pred začetkom uporabe skleniti pogodbo o uporabi. 
- V skladu z določili v pogodbi poravnati izstavljene račune o uporabi Športnega 

parka/ Športnega centra. 
- Spoštovati in upoštevati Pravilnik o uporabi. 
- Spoštovati in upoštevati Hišni red Športnega parka. 
- Pisno določiti odgovorno osebo za vadbo skupin za vsak termin uporabe dvorane ali 

športnega parka. 
- Sporočiti vsako spremembo odgovorne osebe najmanj v 15 dneh po spremembi. 
- Spoštovati dogovorjen urnik. 
- Uporabljati le prostore za katere ima sklenjeno pogodbo o uporabi. 

 
4. Roki in način prijave  
Vloge za uporabo Športnega parka Mokronog/ Športnega centra Trebelno morajo prosilci 
poslati na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog s pripisom 
Vloga za uporabo Športnega parka/Športnega centra Trebelno, oddajo jo lahko tudi osebno 
na sedežu občine. Obrazec VLOGA lahko prejmete na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, 
Pod Gradom 2, 8230 Mokronog ali na spletni strani: www.mokronog-trebelno.si . 
 

Prijave bomo zbirali do vključno 19. avgusta 2020. Občina Mokronog-Trebelno si 
pridržuje pravico, da razporedi termine glede na racionalno izkoriščenost in v skladu z 
Zakonom o športu.  
 

5. Informacije  
Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, Pod 
Gradom 2, Mokronog, vsak delovni dan v času uradnih ur osebno ali na telefonski številki: 
07/34 98 266  (Mateja Vrabec) ali po elektronski pošti mateja.vrabec@mokronog-
trebelno.si . 
 
Tudi po končanem javnem pozivu bo uporaba športnih dvoran ali športnega parka možna 
izključno na podlagi pisne vloge. Obrazec Vloga bo na voljo na sedežu Občine Mokronog-
Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog ali na spletni strani: www.mokronog-trebelno.si .  
 

6. Končne določbe 
Vsi prijavitelji, ki že imajo rezervirane termine oziroma že koristijo športno dvorano, 
morajo za sezono 2020-2021 ponovno vložiti vlogo za uporabo prostorov.  
Na podlagi pravočasnih prispelih vlog bo strokovna služba Občinske uprave izdelala urnik 
koriščenja dvorane.  
Z vsemi uporabniki dvorane se pred uporabo sklene pogodba o uporabi prostorov. 
Za uporabo športnih dvoran se bodo obračunale cene v skladu s Cenikom uporabe športnih 
objektov.   
 
Številka: 671-0018/2020 
Mokronog, 24.6.2020 

Občina Mokronog-Trebelno  
                  Župan 
          Anton MAVER 
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