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Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi, najemu ter oblikovanju cen Športne dvorane Gorenja vas (Uradni list 
RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019), Zavod Poljanska dolina objavlja: 
 

 

JAVNI RAZPIS za najem športne dvorane Gorenja vas 

 

(1) Premet razpisa: 

Predmet razpisa je oddaja športne dvorane Gorenja vas v najem v šolskem letu 2018/2019 in sicer: 

 1/3 vadbenega prostora, 

 2/3 vadbenega prostora, 

 manjša tretjina vadbenega prostora, 

 celotni vadbeni prostor, 

 garderoba, sanitarije, umivalniki in tuši v sklopu objekta. 
 

(2) Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis se lahko prijavijo: 

 športna društva in klubi iz Občine Gorenja vas – Poljane, 

 športna društva in klubi izven Občine Gorenja vas – Poljane, 

 druga društva, organizacije in skupine, 

 druge fizične in pravne osebe. 
 

(3) Vsebina vloge: 

Vloga mora obvezno vsebovati: 

 naziv in naslov društva / kluba, rekreativne skupine 

 priimek, ime, naslov, telefonsko številko kontaktne osebe, elektronski  naslov, 

 naslov prejemnika računov za najem športne površine, 

 želeni termin (v okviru spodaj navedenih), 

 oblika rekreacije (vrsta, dejavnost), 

 število udeležencev v skupini. 
 

Obrazec vloge je sestavni del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani Zavoda Poljanska dolina 
(www.poljanskadolina.com) in na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane v rubriki javne objave.  
 

(4) Sprejem vlog in informacije 

Vloge pošljite na naslov: Zavod Poljanska dolina, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, s pripisom ''NAJEM 
ŠPORTNA DVORANE'', in sicer do vključno 26. 8. 2019. 
 
Informacije o Javnem razpisu za najem športne dvorane Gorenja vas lahko dobite na telefonski številki Zavoda 
Poljanska dolina 031 720 573 (Lucija Kavčič). 
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(5) Cenik najema  

 
 

(6) Termini najema 

Na razpolago so sledeči temini najema: 

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek 17:00-18:30, 18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00 

Sobota 9.00 – 22.00 ure  

Nedelja po dogovoru 

 
 

(7) Obravnava vlog 

Na osnovi prejetih vlog in ob upoštevanju Pravilnika o uporabi/najemu ter oblikovanju cen športne dvorane 
Gorenja vas, bo upravitelj dvorane – Zavod Poljanska dolina pripravil predlog koriščenja prostorov in ga uskladil 
z najemniki. Termini najema bodo praviloma dodeljeni z najemno pogodbo za obdobje od avgusta 2019 do 30. 
6. 2020. 
 
Urnik dodeljenih terminov (s pogodbo), bomo poslali na naslov prijavitelja, objavljen pa bo tudi na spletnih 
straneh Zavoda Poljanska dolina (http://www.poljanskadolina.com/sl/content/najem/).  
 
 

Gorenja vas,  20. 8. 2019  Odgovorna oseba upravljalca: 

Lucija Kavčič, direktorica 
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VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS  
za uporabo športne dvorane Gorenja vas 

 

(1) Podatki o najemniku: 

Naziv društva, kluba, rekreativne skupine:  
Sedež društva oz. naslov za prejemanje računov:  
Ime in priimek odgovorne osebe:  
Davčna številka:  
Kontaktni podatki  vodje vadbene skupine 
(e-naslov, telefon): 

 

Vrsta vadbe/rekreacije:  

 
(2) Opredelitev površin: 

Ustrezno označite želeno površino za najem: 

RAZPOLOŽLJIVE POVRŠINE (s souporabo garderob, sanitarij, umivalnikov, tušev…) 
1/3 vadbenega prostora 
 

 

2/3 vadbenega prostora  
Manjša tretjina vadbenega prostora  
Celotni vadbeni prostor  

 
(3) Opredelitev želenega termina in vrsta vadbe: 

Termini se oddajajo med ponedeljkom in petkom (zaželeno trajanje najema je 90 min). Ustrezno označite vaš želen 
termin. Spodaj pa vpišite možen rezervni termin. 

RAZPOLOŽLJIVI TERMINI 17:00-18:30 18:30-20:00 20:00-21:30 21:30-23:00 
PON      
TOR      
SRE      
ČET      
PET      

Vpišite možen rezervni termin za vašo vadbo: _____________________________________________ 
 

RAZPOLOŽLJIVI TERMINI V ČASU VIKENDA  
Sobota (med 9. in 22. uro)  
Nedelja (po dogovoru)  

 
(4) Število udeležencev na vadbi 

Napišite predvideno število udeležencev na vadbi: 
  

 
Izjavljamo, da bomo športno dvorano  uporabljali skladno s Pravilnikom o uporabi, najemu ter oblikovanju cen 
Športne dvorane Gorenja vas,  pogodbo, navodili upravitelja in hišnim redom. 
 
Kraj in datum: _____________________________ 
 
Ime, priimek prijavitelja: Podpis in žig prijavitelja: 
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PRILOGA: Izris vadbenega prostora 


