
VLOGA ZA UPORABO PROSTOROV  

(športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov Občine Kanal ob Soči) 

 

I. PODATKI O UPORABNIKU 

 

Naziv uporabnika prostora: ________________________________________________________ 

Naslov uporabnika: ______________________________________________________________ 

Davčna številka: ____________________  Matična številka: ________________________ 

Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________________________________ 

Številka telefona: ______________________ E-pošta: _______________________________ 

 

II. VLAGATELJ VLAGA PREDMETNO VLOGO ZA SLEDEČI PROSTRO (obkrožite): 

 

– V Osnovni šoli Kanal: 

• Večnamenska dvorana Kanal  

• Športna dvorana Kanal  

• Učilnice do 30m2  

• Učilnice nad 30m2 

• Računalniška učilnica  

• Avla 

• Jedilnica 

• Prostor opremljen z Avdio-video opremo 

• Zunanje športno igrišče pri OŠ Kanal 

 

– V Osnovni šoli Deskle: 

• Telovadnica Osnovna šola Deskle 

• Učilnice do 30m2 

• Učilnice nad 30m2 

Računalniška učilnica 

• Avla 

• Jedilnica 

• Prostor opremljen z avdio-video opremo 

• Zunanje športno igrišče pri OŠ Deskle 

 

III. DEJAVNOST JE NAMENJENA (obkrožite): 

 

a) predšolskim otrokom  č) registriranim športnikom 

b) učencem   d) odraslim rekreativcem 

c) dijakom ali študentom e) drugo_____________________ 

 

IV. VRSTA ŠPORTNE DEJAVNOSTI (obkrožite): 

 

a) košarka    d) nogomet 

b) twirling    e) badminton 

c) ples    f) rekreacija 

č) odbojka   g) _____________________  



V. ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA POSAMEZNI VADBI (obkrožite): 

 

a) 5–10 

b) 11–15 

c) 16–20 

č) 21–25 

d) več kot 25 

 

VI. PREDLAGANI TERMIN (označite oz. vpišite) 

 

 pon. tor. Sre. čet. Pet. 

16.00–16.30      

16.30–17.00      

17.00–17.30      

17.30–18.00      

18.00–18.30      

18.30–19.00      

19.00–19.30      

19.30–20.00      

20.00–20.30      

20.30–21.00      

21.00–21.30      

      

 

Drugo:__________________________________________________________________ 

 

VII. DEJAVNOST SODI V (obkrožite): 

a) tekmovalni šport (vadba možna od septembra do konca junija) 

1. program športne vzgoje otrok in mladine (II. prioriteta 3. člena Pravilnika);  

2. program kakovostnega in vrhunskega športa (III. Prioriteta 3. člena Pravilnika) 

b) rekreacijo (vadba možna od oktobra do konca maja ob dnevih pouka) 

1. programi športne rekreacije, ki jih v javnem interesu sofinancira občina Kanal ob Soči;  

2. drugi programi športa v občini 

3. vsa ostala rekreacija. 

V primeru nejasnosti se obrnite na upravitelja prostorov. 

 

VIII. PROSTORI SE BODO UPORABLJALI ZA IZVAJANJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI? 

(obkrožite): 



a) da 

b) ne 

c) delno 

 

IX. DATUM začetka in zaključka vadbe v sezoni (zapišite datum): 

 

Pričetek vadbe v telovadnici: _____________ Zadnja vadba v telovadnici: ______________ 

 

Datum: _____________   Podpis odgovorne osebe :__________________ 

 

           Žig 

 

 Priloženo (obkroži): 
 

• dokazilo o številu odobrenih ur na javnem razpisu letnega programa športa v Občini Kanal ob 

Soči ali soglasje občine 

• drugo (registracija kluba v panožni zvezi, …): 

__________________________________________________________________ 

 

 

Za hitrejše in preglednejše reševanje vseh vlog, je priporočeno, da vlagatelj priloži kopijo dokazila, 

s katerim izkazuje resničnost navedenih podatkov.  


