
Župan Občine Šenčur na podlagi 5. člena Pravilnika o načinu oddajanja in uporabi javnih 

športnih objektov in površin v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/10 in Uradno 

glasilo slovenskih občin št. 27/2016) objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA UPORABO ŠPORTNE  DVORANE ŠENČUR, TELOVADNICE VISOKO,  

VEČNAMENSKE DVORANE VOKLO  IN ŠPORTNEGA PARKA ŠENČUR 

V SEZONI 2020/2021 

 

 

I. 

 

Vabimo športna društva, klube in rekreativne skupine, da vložite vlogo za uporabo prostorov -  

Športne dvorane Šenčur (dvorana, mala dvorana in plezalna stena), Telovadnice Visoko,  

Večnamenske dvorane Voklo, Športnega parka Šenčur (hale za mali nogomet – balon in 

igrišča za odbojko na mivki), ki so namenjeni športnim dejavnostim (aerobiki, badmintonu, 

gimnastiki, košarki, namiznemu tenisu, plezanju (samo v Športni dvorani Šenčur), odbojki, 

rokometu, dvoranskemu nogometu (razen v dvorani Voklo) in različni drugi splošni vadbi 

oziroma rekreaciji), ter kulturnim, humanitarnim in zabavnim prireditvam.  

 

 

II. 

 

Na razpisu lahko sodelujejo društva, klubi, skupine, javni zavodi, organizacije, ter podjetja s 

sedežem v in izven Občine Šenčur. 

 

Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so 

usmerjeni v kakovostni in tekmovalni šport, so vključeni v financiranje programa športa iz 

proračuna Občine Šenčur in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 

zvez. 

 

 

III. 

 

Pričetek uporabe športnih površin je predviden: 17. avgust 2020 

Zaključek uporabe športnih površin je predviden: 24. junij  2021 

 

Prostore namenjene športnim dejavnostim bo možno uporabljati: 

• ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek: od 15.00 do 22.00 ure 

• sobote, nedelje in prazniki –  po dogovoru (koriščenje terminov za izvajanje športne    

rekreacije ob sobotah, nedeljah in praznikih ni možno). 

 

 

 



IV. 

 

Vloga mora obvezno vsebovati: 

• naziv in naslov najemnika/uporabnika, 

• priimek, ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov odgovorne osebe, 

• naslov prejemnika računov za najem športne površine, 

• želeni termin, 

• oblika rekreacije (vrsta, dejavnost), 

• seznam udeležencev v skupini;  

 

 

V. 

 

Rok za prijavo oz. oddajo vlog je 22. 7. 2020. 

 

 

VI. 

 

Obrazec za prijavo na razpis bodo kandidati prejeli v tajništvu Občine Šenčur, Kranjska cesta 

11, 4208 Šenčur in na spletni strani Občine Šenčur www.sencur.si. 

 

 

VII. 

 

Popolne vloge izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, v skladu z navodili v razpisnih 

obrazcih, ter z vsemi dokazili in s pripisom »Javni razpis – uporaba športnih objektov 

2020/2021«, se pošljejo s priporočeno pošiljko, ali se oddajo osebno na naslov: 

 

 

OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. 

 

 

VIII. 

 

Na osnovi prejetih vlog, bo uprava Občine Šenčur skupaj z upravljalci pripravila predlog 

koriščenja prostorov namenjenih športnim dejavnostim, dokončno pa ga bo  potrdil  župan 

Občine Šenčur.  

 

Kandidati bodo o razpisu obveščeni v roku 10 dni, od dneva ko bodo vse prispele vloge na 

javni razpis popolne, v skladu z določili Pravilnika o načinu oddajanja in uporabi javnih 

športnih objektov in površin v občini Šenčur. 

 

Uporabnikom bodo termini dodeljeni za sezono avgust/september 2020 – junij 2021.  

Med Občino Šenčur in najemniki športnih površin bo sklenjena pogodba o najemu, ki vam jo 

bomo poslali na naslov, ki nam ga boste posredovali. 

 

 

 

 

 

http://www.sencur.si/


IX. 

 

Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno na občinski upravi Občine Šenčur, pri 

mag. Vesni Bolka ali na telefonski številki 04/25-19-110. 

 

 

Št.: 671-00004-2020-001 

Datum:     19. 6. 2020 

 Občina Šenčur 

                    ŽUPAN 

            Ciril Kozjek, l.r. 

 


