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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 2021/2022 in sicer: 

 1. (prva) tretjina vadbenega prostora, 

 2. (druga) tretjina vadbenega prostora, 

 3. (tretja, manjša tretjina) vadbenega prostora, 

 celotni vadbeni prostor, 

 garderoba, sanitarije, umivalniki in tuši v sklopu objekta. 
 
Izris igrišč je objavljen na spodnji povezavi: 
http://www.poljanskadolina.com/assets/Dokumenti_ZPD/Sportna_dvorana_Gorenja_vas/IZRIScrteigrisceSD
GVS_1.pdf 
 

(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 (pod zavihkom »Najemi« - »Najem večnamenske športne dvorane v Gorenji vasi«) 
na povezavi 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 
ŠPORTNE DVORANE'', in sicer do vključno 30. 6. 2021. 
 
Informacije o Javnem razpisu za najem športne dvorane Gorenja vas lahko dobite na telefonski številki Zavoda 
Poljanska dolina 031 720 573. 
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(5) Cenik najema  

Cenik najema je objavljen na spletni strani Zavoda Poljanska dolina www.poljanskadolina.com (pod zavihkom 
»Najemi« - »Najem večnamenske športne dvorane v Gorenji vasi«). 
 
 

(6) Termini najema 

Na razpolago so sledeči temini najema: 

Ponedeljek - petek 15:30 -17:00; 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/septembra 
2021 do 30. junija 2022. 
 
Urnik dodeljenih terminov (s pogodbo), bomo poslali na naslov prijavitelja. 
 
 
 

Gorenja vas, 2. 6. 2021  Odgovorna oseba upravljalca: 

Tomaž Trobiš, direktor 

 

 


