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Štev.007-9/2Ot5'b

Dne 2.11.2015

Na svoji 9. redni seji občinskege sveta občine Kidričevo, kl Je bila, dne 22.10.2015, so blle podane
pripombe in predlogi na Pravllnlk o uporabivečnamenskih športnih dvoran v občinl Kldričevo

Gospod Bogdan Potočnik 9. člen piše, da zbere upravitelJ predloge uporabnikov na podlagi razpisa.
Predlagalje, da bi to bil upravljavec.
Prav tako je določeno, da se razpored določi za naslednje šolsko leto, predlagal je, da se to določa za
tekoče koledarsko leto.
lvanka Korez, da se bolj natančno opredel'ljo naloge upravitelja dvorane.
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MNE]{JE šponľľezrtEzE oBčINE KIDRIčEVo o
PRAVILNIKU o uporabi večnamenskih špoÉnihdvoran v občini Kidričevo

Uo Špoftne Ateze občine Kidričevo je na svoji redni seji,

ki

je bila dne 9. 11. 2015 ob

2030

V pisarni Večnamenske dvorane Kldričevo pod 3. točko dnevnega reda obravnaval predlog
Pravllnika o uporabi večnamenskih športnih dvoran v občini Kidričevo in v aĺezi s tem
podaja naslednje pripombe in predloge:

1.

2.

3.

Predlagamo, da se v 6. členu pravilnika doda odstavek, kjer se natančneje
opredeIljo in določijo naloge upravitelja dvorane.
Predalagamo, da se na koncu (po besedllu >>v člstih športnih copatih<) 4. odstavka
6. člena Pravllnika doda naslednje besedilo: >>in copatih, ki ne puščajosledi<
Predĺagamo, da se v 1. odstavku 9. čĺenaPraviínika beseda >>upravite|j< zamenja z
besedo >upravljalec(. Menimo namreĘ da je bolj smiselno in primerno, da predloge
uporabnikov o uporabi dvorane zbira upravljalec dvorane (občina Kidričevo).

Zapisal:
Bogdan Potočnik

nik

ŕ

TR: 5156 0420 2000 2105 128

DS: SI31702228

MS: 4048547000

Zdenka Frank
od:

Damjan Napast - občĺnaKidričevo <damjan.napast@kidricevo.si>

Poslano:

14. oktober 20L5 9:24

Za:
Zadeva:

'Zdenka Frank'
FW: FW: pravilnĺk
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From: DVORANA KIDRICEVO
Sent: Tuesday, October 13, 2015 1:34 pM
To: Damjan Napast - občina Kidričevo
Subject: Re: FW: pravilnik
Pozdľavljen,
sem pregledal pľavilnik.

Zanimame 4
posojati najemnikom dľobnih ľekvizitov. Ali to pomeni, da ne
smemo posoj
ezanje itd?
V 8' člen naj
dvorana zaprtarazenv primeru špoľtnih, kultuľnih in
komercialnih priredivah. Nekako tako je bilo skl
ni nekega obiska inzaradikakšnega posameznik
Glede 9. člęna malo tazmišljam, da bi bilo mogoče
Dogaja se namreč, da vadeči med počitnicami énos
Predlagal bi, da se nekako
določeno prireditev potem
imel na isti dan prireditev.
podpiše pogodbo, ki je tudi ne moľe več razdreti.

daje kdo rezerviraltetmiĺza
o veě možno, da bi kdo drug

i

želi zagotoviti termin takoj

V l6'

členu bi morali nekako razjasniti katere so še tiste druge prireditve (poleg komercialnih in glasbenih)
zakatere je potrebno najemnino poravnati pred uporabo dvorane.

Nekje naj se vnese' da morajo uporabniki poleg upravitelja upoštevati tudi navodila čistilk.

Lp
Radovan
Dne 30. september 2015 l6:49je Damjan Napast - občina Kidričevo <damlan.napast@kidr

napisal/-a:

Prosim zapregled in korekcijo.
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Flom:

Sent:

l

To: 'Damjan Napast - občina Kidričevo'
cc: župan
Subject: pravilnik

Pošiljam vam popravljen pľavilnik za dvorane

Zdenka
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