Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni ob čini Kranj (Uradni list
RS, številka 18/04) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
športnih programov v Mestni ob čini Kranj (Uradni list RS, številka: 2/05, 97/05, 72/06,
113/07, 101/08 in 52/10), je župan sprejel
PRAVILA O UPORABI IN RAZDELITVI UR V VE ČNAMENSKI DVORANI S
POKRITIM DRSALIŠČEM V MESTNI OBČINI KRANJ
I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravila o uporabi in razdelitvi ur v ve čnamenski dvorani s pokritim drsališčem dvorane v
Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: pravila), katere financiramo MOK, dolo čajo razdelitev
ur in namen uporabe Večnamenske dvorane s pokritim drsališčem dvorane v Mestni občini
Kranj(v nadaljevanju: dvorana).
2. člen
Uporaba dvorane je namenjena naslednjim športnim panogam:
• hokeju, umetnostnemu in hitrostnemu drsanju, in-line hokeju ter kegljanju na ledu.
II.PREDNOSTNA UPORABA DVORANE

3. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabo dvorane se upošteva prednostni vrstni red
uporabnikov:
1. Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v dvorani, imajo prednost
pred izvajalci letnega programa. Ti programi se morajo zaklju čiti do 14. ure.
2. Športna društva, ki izvajajo letni program, imajo za izvajanje nacionalnega programa, pod
enakimi pogoji, prednost pri uporabi dvorane pred drugimi izvajalci.
Prednostna uporaba za izvajanje letnega programa je naslednja:
1. program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v
športnih društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna ob čina Kranj,
2. programi kakovostnega in vrhunskega športa v športnih društvih, ki jih v javnem interesu
sofinancira Mestna občina Kranj,
3. programi interesnih športnih aktivnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami,
4. programi športne rekreacije, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna ob čina Kranj in
drugi programi.
Prednostna uporaba dvorane glede na športne programe:
1. 70% ur za hokej - od ponedeljka do petka od 6. od 8. ure in od 15. do 20. ure, v soboto od
10. do 20. ure in nedeljo od 12. do 18. ure.
2. 15% ur za umetnostno drsanje - od ponedeljka do petka od 13. do 15. ure, v soboto in
nedeljo od 7. do 10. ure,
3. 3% ur za po čitniško drsanje (jesenske, novoletne in zimske po čitnice) in drsanje med
prazniki (31. oktober, 26. december, 2. januar, 8. februar) - od ponedeljka do nedelje od
10. do 12. ure,
4. 12% ur za programe Zlati sonček in Krpan (programi za predšolske in šoloobvezne
otroke) - od ponedeljka do petka od 8:30. do 13. ure
Ure se koristijo v zimskem in letnem obdobju.

III. KONČNE DOLOČBE
4. člen
Pravila o uporabi in razdelitvi ur v ve čnamenski dvorani s pokritim drsališ čem v Mestni
obč ini Kranj začnejo veljati s 1.9.2011, uporabljati pa se za čne s 1.1.2012.
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