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Številka: 032-0008/2017
Datum: 28.3.2017
Na podlagi 13. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju športne dvorane in drugih športnih objektov v
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 44/09) izdaja župan Občine Rogatec, na predlog Komisije za
uporabo in oddajanje športne dvorane in drugih športnih objektov v občini Rogatec z dne 9.3.2017 (v
nadaljevanju: Komisija), naslednji
SKLEP
I.
Župan Občine Rogatec potrdi Cenik uporabe - najema športnih objektov v občini Rogatec, v vsebini,
kot jo je sprejela Komisija, na seji dne 9.3.2017, in sicer:
CENIK UPORABE – NAJEMA ŠPORTNIH OBJEKTOV
V OBČINI ROGATEC
DRUŠTVA, KLUBI in SKUPINE
POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

celotna športna dvorana z vso opremo

40,00

celotna igralna površina športne dvorane

22,00

2/3 igralne površine športne dvorane

16,00

1/3 igralne površine športne dvorane

11,00

plesna dvorana

5,00

igrišče na mivki

6,00

igrišče na mivki z reflektorji

8,00

igrišče na umetni travi

7,00

igrišče na umetni travi z reflektorji

9,00

umetna plezalna stena

3,00

*Pri najemu športnih površin za ostale namene (praznovanja, razstave, prireditve…) se cena poviša za
30 % zaradi dodatne priprave.
SEZONSKA UPORABA IGRIŠČA NA MIVKI (od 1.5. do 30.9.)
CENA (v EUR/sezono)
AKTIVNA VADBA – 5 X 2 uri/teden

450,00

REKREATIVNA VADBA – 3 X 2 uri/teden

275,00

NOGOMETNO IGRIŠČE
NAMEN UPORABE

ČAS UPORABE (ura)

CENA (v EUR/uro)

vadba (igrišče+garderoba)

1

110,00

vadba (igrišče+garderoba)

1,5

140,00

vadba (igrišče+garderoba)

2

180,00

vadba (igrišče+garderoba+razsvetljava)

1,5

170,00

tekma (igrišče+2xgarderoba)

2

200,00

tekma(igrišče+2xgarderoba+razsvetljava)

2

240,00

ŠPORTNA TEKMOVANJA DRUŠTEV, KLUBOV in SKUPIN ter drugih pravnih in fizičnih oseb
POVRŠINA: celotna športna dvorana

CENA (v EUR/uro)

DEČKI IN DEKLICE

40,00

MLADINCI

50,00

ČLANI

60,00

NAJEM ŠPORTNE DVORANE ZA TEKMOVANJE
Najem športne dvorane za vsako »tekmo« zajema najem celotne dvorane, najem dveh garderob s tuši
ter možnost uporabe sanitarij. Najem zajema tudi delovanje semaforjev, ozvočenja, tribun, postavitev
zapisnikarskih miz in stolov, možnost priklopa na internet in garderobo za sodnika.
DODATNI NAJEM POSAMEZNIH PROSTOROV IN OPREME (v EUR/uro)
•
•

garderoba ali kabinet + tuši
semafor

4,00
4,00

•
•

ozvočenje
tribuna

8,00
6,00

NAJEM ŠPORTNE DVORANE ZA KOMERCIALNE NAMENE (na dan)
• CELA DVORANA = 600,00 EUR
• 2/3 DVORANE = 500,00 EUR
• 1/3 DVORANE = 400,00 EUR
-

dvorano pripravi upravljalec;
cena za komercialni najem dvorane je izhodiščna in je izračunana za primer minimalne
obremenitve;
cena se lahko spreminja glede na povečano obremenitev, na posebne karakteristike
prireditve, zahtevnosti prireditve in druge parametre, ki bi lahko vplivali na obračun najemnine
dvorane;
cena se določi individualno za vsakega najemnika posebej v »Pogodbi o najemu športne
dvorane« in ne sme biti nižja od izhodiščne.

ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH IN PREDŠOLSKIH OTROK (VIZ OŠ ROGATEC)
-

cena uporabe objektov športnega parka za čas izvajanja pouka VIZ OŠ Rogatec znaša: 12
EUR/uro oziroma 96 EUR/šolski dan.

Vse zgoraj navedene cene vključujejo DDV.
II.
Ta sklep oziroma cenik se objavi na spletni strani Občine Rogatec in spletni strani Zavoda za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec in začne veljati z dnem 1.4.2017.
III.
Ta sklep z dnem uveljavitve v celoti nadomesti sklep župana, št. 032-0002/2010, z dne 22.3.2010.

Župan
Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r.

