
JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA NAJEM ŠPORTNIH DVORAN V 

UPRAVLJANJU ZAVODA IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN 

TURIZEM VRHNIKA ZA SEZONO 2021/2022 
 

Športna društva, klube ter rekreativne skupine obveščamo, da do 2. julija 2021 sprejemamo 

vloge za najem Športne dvorane Ivana Cankarja Vrhnika, Telovadnice Partizan Vrhnika in 

Večnamenske športne dvorane Antona Martina Slomška Vrhnika za sezono 2021/2022. 

 

Najem dvoran je možen od ponedeljka do petka, v popoldanskem in večernem času od 

predvidoma 15:30 do 22:00 ure v Športni dvorani pri OŠ Antona Martina Slomška in od 16.30 

do 23.30 v Telovadnici Partizan in Večnamenski športni dvorani Ivana Cankarja Vrhnika. Ob 

sobotah in nedeljah je najem možen preko celega dneva, razen v Večnamenski športni dvorani 

Antona Martina Slomška, ki je rezervirana samo za tekme klubov. 

  

Obdobje najema dvoran je od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2022 oziroma najmanj od 1. 

oktobra 2021 do 30. aprila 2022. 

 

Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico društva in 

posamezniki, ki: 

 

• so izvajalci letnega programa športa, 

• uporabljajo dvorano za programe vadbe otrok ali mladine usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega športa in programe 

vrhunskega športa 

• so občani Občine Vrhnika 

• uporabljajo dvorano več kot 8 mesecev,  

• dvorane najemajo že več let in so redni plačniki. 

 

Cenik za najem dvoran je objavljen na spletni strani: https://www.visitvrhnika.si/si/zavod-

ivana-cankarja/najem-dvoran-in-opreme/ceniki.  

 

Vlogo za najem športnih dvoran za sezono 2021/2022 in Pravilnik o uporabi športnih objektov 

v upravljanju Zavoda Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem Vrhnika najdete na spletni 

strani: https://www.visitvrhnika.si/si/zavod-ivana-cankarja/razpisi/sport. Vlogo lahko dvignete 

tudi v tajništvu zavoda v času uradnih ur.  

 

Izpolnjene vloge posredujte do 2. 7. 2021 na naslov Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška 

cesta 9, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov sport@zavod-cankar.si s pripisom: »NAJEM 

ŠPORTNE DVORANE«. 

 

Zaradi lažjega in hitrejšega poslovanja vas prosimo, da od oddaji vloge izberete prejemanje 

računov za najem po e-pošti. 

 

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 051 661 061 ali po elektronskem naslovu 

sport@zavod-cankar.si. 

 

Številka dokumenta: 51-3-01-21 
 

Datum: 13. 5. 2021 
 

Višji svetovalec področja II 

Gašper Stržinar 
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