
CENTER STOŽICE 
PARK TIVOLI

https://www.sport-ljubljana.si/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
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Javni zavod Šport Ljubljana

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 431 50 60 , +386 51 622 162
E: info@sport-ljubljana.si
www.sport-ljubljana.si 

Več o mestu Ljubljana in turistični ponudbi: www.visitljubljana.com

Šport Ljubljana sport_ljubljana Prijava na e-novice

https://www.sport-ljubljana.si/
mailto:%20info%40sport-ljubljana.si?subject=
https://www.sport-ljubljana.si/
https://www.visitljubljana.com/en/visitors/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/
https://www.sport-ljubljana.si/
https://www.facebook.com/JZSportLjubljana/
https://www.instagram.com/sport_ljubljana/
https://www.sport-ljubljana.si/admin/form_fill.php?f=6PR9FZDH




3

5 RAZLOGOV,  DA  IZBERETE 
ŠPORT LJUBLJANA ZA VAŠE 
DOGODKE, ŠPORT IN DRUŽENJA

1. Ljubljana - mesto z zeleno dušo in skriti biser Evrope
Ljubljana, ki jo pogosto označujejo za skriti biser Evrope, je slikovito mesto, 
obdano z zelenjem in okrašeno s košatimi krošnjami mogočnih dreves. Njeno 
staro mestno jedro zaznamuje izjemna arhitekturna podoba. Središče mesta, 
zaprto za motorni promet, se izteče v čudovito zgodovinsko jedro, ki deluje 
kot udobna dnevna soba. 

Okronana s srednjeveškim gradom na vzpetini sredi mesta, se Ljubljana 
razprostira ob zelenih rečnih nabrežjih Ljubljanice. Pester izbor številnih 
aktivnosti, turističnih zanimivosti in kulturnih spomenikov je na dosegu 
kratkega sprehoda. Je tudi politično in ekonomsko srce Slovenije, kar 
mestu daje razburljiv pridih.  Številne univerze poskrbijo za živahen utrip 
študentskega življenja. 

Vsi prireditveni in športni objekti Šport Ljubljana se nahajajo v bližini mestnega 
jedra. 

Lepo vabljeni k obisku in organiziranju dogodkov v našem čudovitem mestu 
Ljubljani - Zeleni prestolnici Evrope 2016!
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2. Pestra izbira prizorišč
Šport Ljubljana upravlja z več kot 100 športnimi in prireditvenimi objekti v lasti 
Mestne občine Ljubljana, ki so odlična izbira za vaše dogodke na prostem in 
v pokritih objektih. V neposredni bližini največjih arhitekturnih znamenitosti, 
blizu mestnega jedra, so na voljo številne možnosti za šport, druženje in zabavo.

3. Kompaktno in obvladljivo mesto
Večina objektov Šport Ljubljana in hotelov se nahaja v bližini središča mesta, 
na razdaljah, ki jih je moč prehoditi peš. Organizacija posebnih transferjev 
zato ni potrebna.  Do centra mesta je lahek dostop tudi s široko mrežo 
avtobusnih povezav in taxi služb.

4. Zares čudoviti ljudje
Slovenci na splošno veljamo za tople in odprte. Odlikuje nas znanje tujih 
jezikov, smo ustrežljivi in pristno gostoljubni. Predani strokovnjaki z dobro 
mrežo kontaktov v vseh segmentih industrije srečanj so hrbtenica destinacije, 
česar se v Šport Ljubljana dobro zavedamo. Številne stranke poudarjajo, da je 
to ena od naših velikih prednosti.

5 RAZLOGOV,  DA  IZBERETE 
ŠPORT LJUBLJANA ZA VAŠE 
DOGODKE, ŠPORT IN DRUŽENJA
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5. Gostili smo številne prireditve
Šport Ljubljana gosti svetovno znana imena, vrhunske glasbenike, umetnike, 
športnike, klube, tekmovanja. 

Če naštejemo le nekaj izmed najodmevnejših: One Republic, Michael Buble, 
Andrea Bocceli, Sarah Brightman and Gregorian, 2 Cellos, Ramstein, Cirque 
du Soleil, David Bovie, Nirvana, Tina Turner, Dog eat Dog, Iron Maiden, The 
Prodigy, Green Day, Slash, Nelly Furtado, Joe Cocker, Disney show na ledu, 
konjeniški in moto showi, Lord of the dance, maturantski plesi, razstave, 
show roomi za predstavitev osvetlitve ipd., Svetovno prvenstvo v košarki 
1970, Evropsko prvenstvo v rokometu 2004, Evropsko prvenstvo v košarki 
2013, Svetovno prvenstvo v hokeju prve divizije grupe A 2012, Svetovni pokal 
v gimnastiki 2015, Evropsko prvenstvo v futsalu 2018, Evropsko prvenstvo v 
odbojki za moške 2019,… in številni drugi dogodki.

Imamo odličen tim strokovnjakov, ki lahko uspešno realizira  individualne želje 
uporabnikov. Prava izbira za vaše naslednje dogodke, prireditve, tekmovanja. 

5 RAZLOGOV,  DA  IZBERETE 
ŠPORT LJUBLJANA ZA VAŠE 
DOGODKE, ŠPORT IN DRUŽENJA



https://www.sport-ljubljana.si/Park_Jezica_Dvorana_Jezica/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Siska_Sportni_park_Ljubljana/
https://www.sport-ljubljana.si/Golf_center/
https://www.sport-ljubljana.si/Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Rudnik_Sportna_dvorana_Krim/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Rudnik_Strelisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Gimnasticni_center/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Vic_Sportni_park_Svoboda/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Dvorana-Maksa-Pecarja_1/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Jezica_Hipodrom_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/O_RIC_Sava/
https://www.sport-ljubljana.si/Dvorana-Vizmarje-Brod/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
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PARKI IN CENTRI
 CENTER STOŽICE Dvorana Stožice, Stadion Stožice 

 PARK TIVOLI  Hala Tivoli, Kopališče Tivoli

 PARK KODELJEVO Atletski in nogometni stadion Kodeljevo,   
     Dvorana Kodeljevo, Kopališče Kodeljevo,    
    Večnamenska dvorana Kodeljevo

 PARK ŠIŠKA  Športni park Ljubljana, Dvorana Vižmarje   
    Brod, Mladinski golf center Stanežiče

 PARK ZALOG  Dvorana Zalog

 PARK RUDNIK Dvorana Krim, Strelišče Rudnik

 PARK VIČ  Športni park Svoboda, Gimnastični center   
    Ljubljana, Šport hotel Ljubljana, Fitnes   
    Vič, Kopališče Kolezija  

 PARK JEŽICA  Dvorana Ježica, Dvorana Maksa Pečarja,   
    Hipodrom Stožice, RIC Sava

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Atletski-in-nogometni-stadion-Kodeljevo_1/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Sportna_dvorana_Kodeljevo/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Letno_kopalisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Kodeljevo_Sportna_dvorana_Kodeljevo/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Siska_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Siska_Sportni_park_Ljubljana/
https://www.sport-ljubljana.si/Dvorana-Vizmarje-Brod/
https://www.sport-ljubljana.si/Golf_center/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Zalog_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Zalog_Drsalisce_Zalog/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Rudnik_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Rudnik_Sportna_dvorana_Krim/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Rudnik_Strelisce/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Vic_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Vic_Sportni_park_Svoboda/
https://www.sport-ljubljana.si/Gimnasticni_center/
https://www.sport-ljubljana.si/Gimnasticni_center/
https://www.sport-ljubljana.si/Sport_hotel_Ljubljana/
https://www.sport-ljubljana.si/Fitnes_Vic_4/
https://www.sport-ljubljana.si/Fitnes_Vic_4/
https://www.sport-ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Jezica_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Jezica_Dvorana_Jezica/
https://www.sport-ljubljana.si/Dvorana-Maksa-Pecarja_1/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Jezica_Hipodrom_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/O_RIC_Sava/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Zalog_Objekti/
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CENTER STOŽICE

Center Stožice je srce športa v Ljubljani in Sloveniji, kjer se razvijata množični 
in vrhunski šport. Sodobna zasnova objektov omogoča veliko mero interakcije 
med programi športne in kulturne dejavnosti in s tem aktivno vključuje vse 
obiskovalce v rekreacijo, šport in druženje ter tako pripomore k boljšemu 
zdravju in dobremu počutju širše javnosti. 

Center je odprt od avgusta 2010. Je hibridno zasnovan športni kompleks v 
skupni izmeri 182.000 kvadratnih metrov. Obsega nogometni stadion s 16.000 
sedeži ter večnamensko dvorano s kapaciteto 12.000.

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
https://www.facebook.com/JZSportLjubljana/
https://www.instagram.com/sport_ljubljana/
https://www.sport-ljubljana.si/admin/form_fill.php?f=6PR9FZDH
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CENTER STOŽICE

ŠPORTNE IN PRIREDITVENE DEJAVNOSTI
• nogomet, košarka, odbojka, rokomet, hokej na ledu, gimnastika,...
• koncerti, prireditve, spektakli
• kongresi, poslovni dogodki, snemanja (video spoti, oglasi,...) 
• VIP doživetja, druženja, plesni dogodki, zabava

OBJEKTI
• Stadion Stožice
• Dvorana Stožice
• ogrevalna dvorana
• VIP lože
• zunanje večnamensko igrišče (košarka, nogomet)
• dve zunanji nogometni igrišči (umetna in naravna trava)
• Rolkarski park Stožice

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
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TLORIS DVORANE
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CENTER STOŽICE 
Dvorana Stožice

Dvorana Stožice ima 12.000 sedišč, ki se nahajajo na treh nivojih školjkasto 
oblikovane dvorane, tribune pa so razdeljene na tri nivoje (zeleni nivo, VIP 
nivo in rdeči nivo). Dimenzija parketa je 1.150 m2, maksimalna dimenzija 
uporabne ravne, betonske površine je 72 m x 45 m. Dvorana se razprostira 
na 14.164 m2. Namenjena je športnim in kulturno zabavnim prireditvam, kot 
so koncerti, cirkuški dogodki, kongresi, banketi …

Prostor za invalide na invalidskih vozičkih se nahaja pri ograji nad tribuno B. 
Na voljo je 49  mest. Za spremljevalce so na voljo sedeži v zadnji vrsti tribune B.

KVADRATURA 14.164 m2 (parter 3.240 m2)

DIMENZIJE 126 m x 106 m (parter 72 m x 45 m)

KONFIGURACIJA maksimalna uporabna višina 34,6 m

KAPACITETA 12.000

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
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CENTER STOŽICE 
Dvorana Stožice

KAPACITETE DVORANE ZA ŠPORTNE PRIREDITVE  
(KOŠARKA, ROKOMET, ODBOJKA,...)

SEKTOR SEDIŠČA

PARTER 100 (možnost)

ZELENI RING 5.608

LOŽE 1.028

RDEČI RING 4.893

SKUPAJ 11.629

KAPACITETE IN POSTAVITVE DVORANE  
ZA KULTURNO ZABAVNE DOGODKE

KONCERT BANKET

sedišča stojišča sedišča

TIP PARTERJA 10.000 12.000 1.500

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
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CENTER STOŽICE 
Dvorana Stožice
POPIS PROSTOROV
• velika večnamenska dvorana
• ogrevalna dvorana
• 12 garderob (2 primerni za 

invalide)
• 6 manjših večnamenskih 

prostorov
• salon
• kuhinja
• catering prostor
• konferenčna soba
• delovna soba za medije
• catering prostor za medije
• soba za kontrolo dopinga
• medicinska soba
• soba za gasilce in policijo
• zaoderje
• prostor za fitnes

• recepcija, press recepcija
• 160 wc kabin, 7 toalet za 

invalide, 96 tušev
• 22 kioskov za prodajo hrane in 

pijače
• prostor za prodajo promocijskih 

artiklov
• 6 mest za prodajo kart
• VIP prostori 
• 3 pisarne 
• utežarna

VI
RT

UALNI SPREHOD

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
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VIP LOŽE VVIP PROSTOR
POGOSTITVENI 
PROSTORI

KVADRATURA od 18 do 36 m2 212 m2 130 m2

OPREMA • tapison

• miza 

• polfotelji

• fotelji

• stoli

• kavarniška miza

• omare z obešalniki 

• brezžični internet 

• možnost 

pogostitve 

• TV

• tapison 

• miza

• polfotelji

• fotelji

• stoli

• kavarniška miza

• omare z obešalniki 

• brezžični internet

• možnost 

pogostitve 

• točilni pult

• TV

• tapison

• miza 

• polfotelji

• fotelji

• stoli

• kavarniška miza

• omare z obešalniki

• brezžični internet

• TV

VIŠINA STROPA 3 m 3 m 3 m

KAPACITETA od 9 do 36 150 od 80 do 100
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CENTER STOŽICE 
Dvorana Stožice

PRESS CENTER
Konferenčna soba: 
primerna za 50 oseb. Na voljo je platno, projektor, brezžični internet, 
govorniški pult, televizor in tehnični pod.

Delovna soba: 
52 delovnih mest, brezžični internet, televizor in projektor, platno, tehnični 
pod.

Prostor za pogostitev: 
111 m2, točilni pult, kapaciteta do 70 oseb, odvisno od postavitve.

VIP PROSTORI
• 49 VIP lož, od tega 3 lože odprte na hodnik
• VVIP prostor s točilnim pultom in posebnimi toaletnimi prostori
• 3 pogostitveni prostori
• 1 pripravljalnica za pogostitev

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
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CENTER STOŽICE 
Ogrevalna dvorana Stožice

Ogrevalna dvorana se nahaja na najnižji točki Dvorane Stožice. V dvorani 
so izvlečne tribune, ki lahko sprejmejo 550 gledalk in gledalcev (v primeru 
košarkarskega ali odbojkarskega dogodka), maksimalna kapaciteta je 700 
obiskovalcev. 

Dvorana je primerna za vse igre z žogo, kot tudi za tenis, badminton ipd. 
Ponuja možnost razdelitve na dva dela s predelno steno. Dostop je omogočen 
tudi invalidom.

KVADRATURA 1.390 m2

DIMENZIJE 44 m x 25 m

KONFIGURACIJA maksimalna uporabna višina  7,2 m

KAPACITETA 700

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Ogrevalna_dvorana_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Ogrevalna_dvorana_Stozice/
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CENTER STOŽICE 
Stadion Stožice

Stadion Stožice je po oceni UEFA med tremi najlepšimi stadioni v Evropi v 
svoji kategoriji. Obsega 16.000 sedišč, od tega 786 VIP in 210 novinarskih 
sedežev. Skupna površina stadiona je 24.614 m2. 97 mest je na voljo za 
invalide.

KVADRATURA 24.614 m2

DIMENZIJE nogometno igrišče velikosti 68 m x 105 m

KAPACITETA
16.000 sedišč, od tega 786 VIP sedežev,  
210 novinarskih sedežev in 97 mest za invalide

VI
RT

UALNI SPREHOD

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
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TLORIS STADIONA
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CENTER STOŽICE 
Stadion Stožice

SEKTOR SKUPAJ SEDEŽEV

VVIP 73

VIP TRIBUNA 475

LOŽE 238 

TRIBUNE 15.004

PRESS 210

SKUPAJ 16.000

KAPACITETE ŠPORTNE PRIREDITVE

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
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POPIS PROSTOROV

KLET GARDEROBE (-2)

• stadion, 105 m x 68 m igralne površine
• 2 x ogrevalna dvorana z umetno travo, v izmeri 6 m x 18 m vsaka
• 2 večji garderobi 
• 4 manjše garderobe
• 1 večji večnamenski prostor 
• soba za kontrolo dopinga 
• medicinska soba 
• 2 x garderoba sodnik
• 1 x garderoba delegat
• soba za gasilce in policijo
• soba za fotografe

PRESS CENTER (-1)

• konferenčna soba za 50 do 60 oseb, 104 m2

• delovna soba za medije za 85 oseb, 140 m2

• pogostitveni prostor za medije, 100 m2 
• press recepcija
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TRIBUNE (0)

• 8 x WC za moške, 4 x WC za ženske, 4 x WC za invalide 
• 18 kioskov za prodajo hrane in pijače
• prostor za prodajo promocijskih artiklov
• 2 mesti za prodajo kart
• 4 x prostor za prvo pomoč

VIP PROSTORI (0)

• 18 lož 
• VVIP in VIP prostor 
• točilni pult
• pripravljalnice za pogostitev
• večnamenski prostor
• info točka
• garderoba

CENTER STOŽICE 
Stadion Stožice

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
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VIP LOŽE
PREDPROSTOR 
VIP LOŽ

VVIP PROSTOR GARDEROBA

KVADRATURA 21 do 27 m2 650 m2 56 m2

OPREMA • tapison
• miza
• trosed 
• fotelj
• stoli 
• kavarniška 

miza ali velika 
miza za 8 oseb 

• omare z 
obešalniki

• wi-fi, 
• možnost 

pogostitve 
• TV (samo v 

nekaterih-4)

točilni pult možnost 
razdelitve prostora 
s pregrado 
na prostor 
ob tribunah 
v izmeri 121 
m² (kapaciteta 
70 oseb) in  
predprostor s 
točilnim pultom 
v izmeri 529 m² 
(kapaciteta 230 
oseb)

/

VIŠINA 
STROPA 3 m 2,65 m do 3 m 2,75 m

KAPACITETA 8 do 18 300 166

CENTER STOŽICE 
Stadion Stožice

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
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Parkiranje za obiskovalce je možno na naslednjih parkiriščih:

• Parkirna hiša Stožice (na parkirnih mestih Mestne občine Ljubljana).
• Parkirišča v okolici: Krajnčeva ulica, Žale, Nove Žale, Ekonomska 

fakulteta, Fakulteta za družbene vede. 
• Parkirne hiše: WTC in Modri kvadrat. 

Parkiranje na parkiriščih Mestne občine Ljubljana je v času prireditev 
brezplačno (2 uri pred in do 1 ure po prireditvi). V primeru večjih prireditev 
lahko velja posebna prometna ureditev. Organizirani so tudi javni avtobusni 
prevozi. Vožnje so ob predložitvi vstopnice dogodka tri ure pred in tri ure po 
prireditvi brezplačne.

CENTER STOŽICE 
Parkiranje in prometna 
ureditev v Centru Stožice

Vojkova 100, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 8 387 60 86 | M: +386 51 654 540, +386 51 653 563
E: recepcija@stozice.sport-ljubljana.si | www.sport-ljubljana.si 

https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Objekti/
mailto:recepcija%40stozice.sport-ljubljana.si?subject=
https://www.sport-ljubljana.si/
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PARK TIVOLI

V sklopu Parka Tivoli se nahajajo športni objekti z bogato zgodovino in tradicijo: 
Hala Tivoli, Kopališče Tivoli, Tenis center Tivoli, zunanje športne površine.

Hala Tivoli je bila vrsto let največji prireditveni objekt v Sloveniji.  Športna 
dvorana je bila zgrajena daljnega leta 1965, ko je v svojih novih prostorih 
gostila prva dva dogodka - koncert Luisa Armstronga in svetovno prvenstvo v 
namiznem tenisu - SPENT. Rekordno število obiskovalcev je velika dvorana 
dosegla leta 1986 na koncertu britanske skupine Dire Straits, ki si ga je 
ogledalo kar 8.000 obiskovalcev.

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.facebook.com/JZSportLjubljana/
https://www.instagram.com/sport_ljubljana/
https://www.sport-ljubljana.si/admin/form_fill.php?f=6PR9FZDH
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HALA TIVOLI
• Velika dvorana 
• Mala dvorana

KOPALIŠČE TIVOLI
• veliki plavalni bazen (25 m), šolski bazen, otroški bazen
• Savna Zlati klub (turška, infra, finske savne, masažni bazeni,  

bazeni za knajpanje, zunanje terase za sončenje)
• Fitnes Tivoli (fitnes in dve dvorani za vodene vadbe)
• Bowling center
• prostori za masažo in fizioterapijo

ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE
• Tenis center Tivoli (10 peščenih tenis igrišč, 1 igrišče na umetni travi)
• košarkarsko igrišče Podam da igram – Gorana Dragića
• Park za rolkarje Tivoli
• kotalkališče, balinišče, malo nogometno igrišče na odboj
• kolo park, igrišče za mini golf
• igrišče za odbojko, igrišče za rokomet ali mali nogomet,  

košarkarsko igrišče, tri igrišča za badminton, stena za vadbo tenisa

OBJEKTI
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PARK TIVOLI

ŠPORTNE IN PRIREDITVENE DEJAVNOSTI
• košarka, odbojka, rokomet, hokej, drsanje, fitnes, plavanje, savna, tenis, 

kotalkanje, balinanje, rolkanje, badminton, mali nogomet, borilne veščine, 
mini golf, bowling, kolesarjenje

• koncerti, prireditve, spektakli
• kongresi, poslovni in kulturno zabavni dogodki
• snemanja (videospoti, oglasi,…)

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
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V Hali Tivoli se nahajata Velika dvorana z ledeno ploskvijo, namenjena 
drsalnim športom, in Mala dvorana, namenjena predvsem športom z žogo. 
Velika dvorana sprejme do 6.800 obiskovalcev. Mala dvorana lahko gosti 
do 4.500 obiskovalcev. V Mali dvorani potekajo treningi in tekme v odbojki, 
košarki, rokometu itd. Velika dvorana je namenjena treningom hokeja in 
umetnostnega drsanja. 

Obe dvorani sta primerni tudi za organizacijo različnih koncertov in drugih 
prireditev. 

V dvorani se nahajajo poslovni prostori panožnih športnih zvez in športnih 
klubov. Opremljena je z vsemi spremljajočimi prostori za organizacijo velikih 
športnih prireditev. 

Urejen je dostop za invalide.

PARK TIVOLI
Hala Tivoli

VI
RT

UALNI SPREHOD

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
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TLORIS
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PARK TIVOLI
Hala Tivoli

MALA DVORANA

KVADRATURA 2.500 m2 ( parter 1.200 m2)

DIMENZIJE 60 m x 42 m (parter 40 m x 30 m)

KONFIGURACIJA Maksimalna uporabna višina je 10,5 m

KAPACITETA 4.500

VELIKA DVORANA

KVADRATURA 3.600 m2 (parter 1.800 m2)

DIMENZIJE 60 m x 60 m (parter 60 m x 30 m)

KONFIGURACIJA Maksimalna uporabna višina je 10,5 m

KAPACITETA 6.800

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
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PARK TIVOLI
Hala Tivoli 

KAPACITETE IN POSTAVITVE VELIKE DVORANE

ŠPORT KONCERT BANKET

TIP PARTERJA 6.500 6.700 1.500

KAPACITETE IN POSTAVITVE MALE DVORANE

ŠPORT KONCERT BANKET

TIP PARTERJA 4.150 4.500 1.200

Po dogovoru so možne tudi postavitve za sejme, konference, gledališče, kino 
in podobno.

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
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PARK TIVOLI
Hala Tivoli 

VIP PROSTOR MALA DVORANA 

Površina 62 m2, pod iz laminata, sprejme maksimalno 50 oseb. Prostor je 
opremljen z mizami, stoli, barom in brezžičnim internetom.

VIP PROSTOR VELIKA DVORANA

VIP TRIBUNA BOLJKOVA SOBA VIP BAR

KVADRATURA 107 m2 100 m2 56 m2 + 12 m2 

OPREMA • tepih

• ozvočenje

• brezžični internet

• parket

• brezžični internet

• projektor

• možnost pogostitve

• keramika

• tv

• brezžični internet

• možnost pogostitve

VIŠINA 
STROPA

3 m 3 m 3 m

KAPACITETA 104 64 40

Boljkova soba se uporablja tudi kot prostor za medije.

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
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PARK TIVOLI
Parkiranje in prometna 
ureditev v Parku Tivoli

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 431 50 60, +386 51 622 162
E: recepcija.tivoli@sport-ljubljana.si
www.sport-ljubljana.si 

Ob dvorani se nahaja 360 parkirnih mest parkirišča Tivoli II (Javno podjetje 
Ljubljanska parkirišča in tržnice). V bližini so na voljo še druga javna parkirišča 
in garažne hiše.

Parkiranje na parkiriščih Mestne občine Ljubljana je v času prireditev 
brezplačno (2 uri pred in do 1 ure po prireditvi).

V primeru večjih prireditev lahko velja posebna prometna ureditev. Organizirani 
so tudi javni avtobusni prevozi. Vožnje so ob predložitvi vstopnice dogodka tri 
ure pred in tri ure po prireditvi brezplačne.

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Hala_Tivoli/
mailto:recepcija.tivoli%40sport-ljubljana.si?subject=
https://www.sport-ljubljana.si/
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Bazeni Kopališča Tivoli, Fitnes Tivoli in savne vabijo k notranji rekreaciji. Na 
svežem zraku v čudovitem zelenem okolju Krajinskega parka Tivoli pa se 
obiskovalci lahko sprostijo v vodenih vadbah v naravi, v igri tenisa, košarke, 
se pridejo kotalkat ali rolkat. Ne manjka niti malo nogometno igrišče in igrišče 
za balinanje. 

PARK TIVOLI
Kopališče Tivoli, Tenis 
center Tivoli in zunanje 
športne površine

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
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PARK TIVOLI
Kopališče Tivoli
KOPALIŠČE TIVOLI
Kopališče Tivoli je zimsko pokrito kopališče. Za plavanje so na voljo trije 
bazeni. 

Veliki plavalni bazen meri 25 m x 21 m, globina vode je 2 metra. Namenjeno 
je rekreativni vadbi, klubski vadbi, plavanju osnovnih, srednjih šol in fakultet 
ter različnim plavalnim šolam. Otroški bazen meri 21 m x 7 m, globina vode 
je med 0,70 m in 0,90 m. Šolski bazen meri 16 m x 8 m, globina vode je od 
0,90 m do 1,10 m. Večinoma je namenjen izvajanju učenja plavanja osnovnih 
šol in vadbi plavalnih klubov.

T: +386 1 430 66 68, +386 51 622 162
E: ckt@tivoli.sport-ljubljana.si

VI
RT

UALNI SPREHOD

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
mailto:ckt%40tivoli.sport-ljubljana.si?subject=
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kopalisce_Tivoli/
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PARK TIVOLI
Kopališče Tivoli

SAVNA ZLATI KLUB
Na 622 kvadratnih metrih površin so na voljo tri finske savne, velika turška 
savna, dve infra savni, masažni bazen, ohlajevalni bazen, bazen za telovadbo, 
bazen za knajpanje nog, mirna notranja počivališča, bar s televizorjem in dve 
zunanji terasi za sončenje z ohlajevalnim bazenom. 

Obiskovalci savne lahko preko notranjega prehoda v okviru obiska savne 
obiščejo tudi fitnes, vodene vadbe in plavalni bazen.

T: +386 1 430 66 62
E: savna@tivoli.sport-ljubljana.si

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Savna_Zlati_Klub/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Savna_Zlati_Klub/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Savna_Zlati_Klub/
mailto:savna%40tivoli.sport-ljubljana.si?subject=
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PARK TIVOLI
Kopališče Tivoli
FITNES TIVOLI
Fitnes Tivoli se razprostira na več kot 530 m2, razdeljenih na tri etaže: etaža z 
napravami za klasično vadbo, etaža s kardio napravami in etaža s prostimi utežmi. 
V sklopu fitnesa se nahajata dve dvorani za vodene vadbe v skupni velikosti 
314 m2, v katerih potekajo treningi klubske vadbe ter različne vodene vadbe 
za rekreativce: pilates, joga, kardio pump, tnz, boot camp, metabolic, vadba za 
seniorje, jutranji fit, zumba, tekaška vadba v naravi, vadba v bazenu, salsation,…

Prednost Fitnesa Tivoli predstavljajo povezanost prostorov z bazenskim delom 
objekta, savnami in lokacija. Nahaja se v čudoviti naravi Krajinskega parka Tivoli. 

T: +386 1 430 66 67, +386 41 600 941
E: fitnes@tivoli.sport-ljubljana.si

VI
RT

UALNI SPREHOD

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Fitnes_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Fitnes_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Fitnes_Tivoli/
mailto:fitnes%40tivoli.sport-ljubljana.si?subject=
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Fitnes_Tivoli/
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TENIS CENTER TIVOLI
Tenis center Tivoli se nahaja v neposredni bližini centra mesta, v čudoviti 
zeleni idili Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na skupni površini 
7.554 m2 je na voljo 10 peščenih igrišč in eno igrišče z umetno travo.

V vročih poletnih dneh Tenis center Tivoli ponuja senčno teraso za ohladitev, 
počitek in okrepčilo s hladno pijačo. Igra je možna tudi v večernih urah, saj 
so igrišča razsvetljena z reflektorji. 

T: +386 31 564 059 (dosegljiva v času obratovanja teniških igrišč)
E: info@sport-ljubljana.si

PARK TIVOLI
Tenis center Tivoli

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
mailto:info%40sport-ljubljana.si?subject=
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Teniska_igrisca_Tivoli/
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KOŠARKARSKO IGRIŠČE  #PODAMDAIGRAM
Skupaj z enim najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, Goranom 
Dragićem, smo v letu 2019 odprli prvo pametno košarkarsko igrišče v 
Sloveniji, ki prepleta gibanje s poučnimi vsebinami. 

Največja  posebnost  igrišča  so  informacijske table z osnovnimi in naprednimi 
košarkarskimi vajami, ki jih je zasnoval Goran Dragič, vse vaje pa so 
interaktivno obogatene   preko   spletne   športno-izobraževalne   platforme,   
do   katere   vodijo QR kode. Cilj platforme     je preko različnih  športnih  in  
poučnih  vsebin, z  uporabo  sodobnih  spletnih  in  mobilnih  orodij, združiti 
šport, izobraževanje in zabavo. 

PARK TIVOLI
Zunanje športne površine

https://www.sport-ljubljana.si/Igrisce-podamdaigram-Goran-Dragic/
https://www.sport-ljubljana.si/Igrisce-podamdaigram-Goran-Dragic/
https://www.sport-ljubljana.si/Igrisce-podamdaigram-Goran-Dragic/
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KOTALKALIŠČE
V parku Tivoli se med teniškimi igrišči in vhodom v kopališče Tivoli nahaja 
kotalkališče. Namenjeno je vsem navdušenim kotalkarjem, kakor tudi vsem, 
ki se tega športa šele učijo. Klopce ob kotalkališču nudijo prijeten kotiček za 
počivanje, osvežitev s pijačo ali okrepčanje s prigrizkom iz bližnjega lokala.

PARK ZA ROLKARJE TIVOLI
Za Kopališčem Tivoli se nahaja park za rolkarje, zgrajen v letu 2019. Park je 
velik 800 m2, na njem pa so naprave v skupni površini 150 m2. Zasnovan 
je skladno z olimpijskimi normami, ki veljajo za tovrstna igrišča. Pri idejni 
zasnovi parka je sodeloval Timotej Lampe Ignjič, najboljši slovenski rolkar. 
S postavitvijo parka za rolkarje smo mladim zagotovili še en prostor za 
kakovostno preživljanje prostega časa.

OSTALE ŠPORTNE POVRŠINE
Balinišče, nogometno igrišče na odboj, igrišče za odbojko, igrišče za rokomet 
ali mali nogomet, košarkarsko igrišče, 3 igrišča za badminton, stena za vadbo 
tenisa, kolopark.

PARK TIVOLI
Zunanje športne površine

https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Kotalkalisce_Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park-za-rolkarje-Tivoli/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
https://www.sport-ljubljana.si/Park_Tivoli_Objekti/
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Izvod je brezplačen. Šport Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe ponudbe. Vse aktualne 
informacije so objavljene na spletni strani www.sport-ljubljana.si. Izrazi, zapisani v moški slovnični 
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Ljubljana, april 2021.

http://www.sport-ljubljana.si
https://www.sport-ljubljana.si/

