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Javni zavod Sotočje Medvode 

Ostrovrharjeva ulica 4 

1215 Medvode 

 

Številka: N 1.9.1.19 

Datum: 7.5.2019 
 

 

Javni zavod Sotočje Medvode objavlja poziv za zbiranje prijav za uporabo Športne dvorane Medvode za 

športno dejavnost v sezoni 2019 / 2020, ki bo potekala od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020. 
 

 

(1) Velika športna dvorana 

Velikost cele dvorane: 47,2 m X 31,3 m, 1.475 m2 

Velikost 1/3 dvorane: 14,5 m X 31,3 m, 454 m2
 

Športna igrišča in namembnost: košarka, odbojka, mali nogomet - futsal, rokomet, badminton, dvoranski hokej, 

športna vzgoja za otroke in mladino, ples, borilni športi, namizni tenis, gimnastika, elementarna športna vzgoja- 

osnove atletike in druga športna dejavnost. 
(2) Mala športna dvorana 

Velikost: 20,2 m X 9,6 m, 194 m2
 

Namembnost: ples, skupinska vadba (aerobika), borilni športi, športna vzgoja za otroke in mladino, namizni 

tenis, judo, ples, funkcionalne vadbe, ritmična gimnastika, športna gimnastika in druga športna dejavnost. 
(3) Plesna dvorana 

Velikost: 11,3 m X 6,3 m, 77 m2
 

Namembnost: ples, skupinska vadba (aerobika), športna vzgoja za otroke in mladino in druga športna 

dejavnost. Dvorana je opremljena z ogledali. 
(4) Večnamenski prostor 

Velikost: 8,8 m X 6,7 m, 58 m2
 

Namembnost: namizni tenis, ples, skupinska vadba (aerobika), borilni športi in druga športna dejavnost. 

Dvorana je opremljena z ogledali. 
 

 

(1) Badminton 

Uporaba igrišča za badminton za športno rekreacijo je med sezono možna samo ob prostih terminih dopoldan 

in popoldan. 
(2) Namizni tenis 

Uporaba mize za namizni tenis za športno rekreacijo je možna v večnamenskem prostoru oz. med sezono v 

drugih prostorih samo ob prostih terminih. 

(3) Fitnes 

Nudimo možnost zakupa fitnesa za vodeno vadbo. Fitnes je opremljen s trenažerji, kardio napravami in 

prostimi utežmi. 
 

 

Izpolnjeno prijavo na poziv (obrazci: A, B, C, D, E, F in G) pošljite na zavod (po pošti ali e- pošti) 

najkasneje do ponedeljka 10. 6. 2019. 

Upoštevali bomo samo ustrezno izpolnjene prijave! Do predvidoma 15. 7. 2019 vas bomo seznanili z 

osnutkom urnikov oz. zasedenostjo športne dvorane. 

Poziv za zbiranje prijav za uporabo Športne dvorane Medvode 

za športno dejavnost v sezoni 2019/2020 

Športni prostori in površine v Športni dvorani Medvode 

Ponudba športno-rekreativnih programov v Športni dvorani Medvode 

Rok za prijavo 
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Prosimo vas, da v prijavi navedete elektronski naslov, na katerega vam bomo posredovali osnutek/predlog 

urnikov. S prijavitelji, katerim se bodo prijavljeni termini prekrivali, bomo v mesecu juliju in avgustu termine 

uskladili. Usklajeni in potrjeni urniki bodo objavljeni predvidoma do 20.8.2019 in bodo posredovani vsem 

prijaviteljem. Po tem datumu je možnost zakupa samo še preostalih prostih terminov v športni dvorani. Od 

ponedeljka 2. 9. 2019, dalje bomo z uporabniki začeli sklepati pogodbe o uporabi športne dvorane za športno 

dejavnost. 
 

 

(1) V skladu z določili Pogodbe o financiranju v letu 2019, sklenjene med zavodom in Občino Medvode je v 

dopoldanskem času oz. od 7.00 do 16.00 ure Osnovna šola Medvode uporabnik 2/3 velike športne dvorane in 

deloma uporabnik male športne dvorane. 

(2) Od 7.00 oz. 16.00 ure so preostali termini v veliki športni dvorani v prvem časovnem obdobju primarno 

namenjeni za šport otrok in mladine, ki ga izvajajo šole, športna društva, zavodi in drugi izvajalci. 

(3) V drugem časovnem obdobju so termini v veliki športni dvorani praviloma namenjeni športnim društvom 

za vadbo mladinskih in članskih selekcij. 
(4) V večernih terminih je športna dvorana praviloma namenjena za športno rekreacijo. 

(5) Sobote in nedelje so namenjene različnim športnim prireditvam oz. tekmovanjem ter različnim družabnim 

in kulturno-zabavnim prireditvam. Termini ob sobotah in nedeljah, ki ostanejo med sezono prosti, so na voljo 

tudi za športno vadbo. 

(6) V skladu z 71. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/2017), imajo: 

• Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega 

programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi,  prednost pred izvajalci letnega 

programa športa in drugimi uporabniki. 

• Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod 

enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi 

izvajalci in uporabniki. 

• Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na 

področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin 

za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega 

programa športa. 

(7) Športna društva s sedežem v Občini Medvode med sezono lahko zaradi pisno argumentiranih razlogov 

začasno odpovejo svoje termine vadbe, vendar za skupno dobo največ osem (8) dni, s tem, da morajo deset 

(10) dni pred tem terminom pisno obvestiti zavod. Odpovedane termine športna društva plačajo v višini 40 % 

določene cene termina. 

(8) Pri storitvah v ceniku, ki določajo starostno mejo, mora biti 90 % vadečih v isti starostni kategoriji, v 

nasprotnem primeru se upošteva višja cena storitve oz. cena za starejšo vadbeno skupino. 

(9) Cenik storitev v Športni dvorani Medvode za sezono 2019 / 2020 bo objavljen na spletni strani zavoda. 

(10) Uporabniki Športne dvorane Medvode morajo imeti pred dodelitvijo terminov v sezoni 2019 / 2020 

oziroma pred potrditvijo novega urnika poravnane vse zapadle obveznosti do zavoda iz naslova uporabe 

Športne dvorane Medvode. Če jih ne bodo imeli, se jim terminov v sezoni 2019 / 2020 ne dodeli. 
 

 

Prijava za uporabo športne dvorane za športno dejavnost v sezoni 2019/2020 (obrazci: A, B, C, D, E, F in G) 
 

 

Telefon: 01 / 36 26 222 E-pošta: ines@zavodsotocje.si 
GSM: 041 600 717 Spletna stran: www.zavodsotocje.si 

 

Vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani zavoda. 
 

Ines Iskra 

Strokovna sodelavka I 

Merila za pripravo urnikov in splošna določila za uporabo Športne dvorane Medvode 

Priloge 

Kontakt in informacije 

mailto:ines@zavodsotocje.si
http://www.zavodsotocje.si/

