
  

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC 
 

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, tel. 03 / 818 62 00, fax  03 / 818 62 06 
 
 
 

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV/REZERVACIJ ZA UPORABO ŠPORTNIH OBJEKTOV 

OBČINE ROGATEC V SEZONI 2017/2018 

 
 
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec vas vabi, da si za svojo športno dejavnost, v sezoni 
2017/2018, priskrbite termin v Športnem parku Rogatec (športna dvorana, igrišče na mivki, igrišče na 
umetni travi, nogometno igrišče). 
Športni objekti sodijo med modernejše javne športne objekte v Sloveniji. Objekti so nadstandardno 
zasnovani, tako da se v njih lahko prirejajo tudi večje športne prireditve in tekmovanja ter družabne in 
kulturne prireditve. 
 
 
 
SEZNAM ŠPORTNIH OBJEKTOV IN CENIK UPORABE – NAJEMA  
 

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+2x garderoba) 2 200,00 

tekma (igrišče+2x garderoba+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               4,00  
• semafor                                             4,00  

• ozvočenje                                          8,00  
• tribuna                                               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. 

 Vse zgoraj navedene cene vključujejo DDV. 



 
Rok za prijavo na javni poziv: 

 
Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni poziv nam pošljite na naš naslov ali po faksu, najkasneje do 
ponedeljka, 21.8.2017.  
Do 25.8.2017 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini oz. zasedenostjo športne dvorane in ostalih 
športnih objektov. S prijavitelji, ki se jim bodo prijavljeni termini prekrivali, bomo do 30.8.2017 termine 
uskladili in nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi oz. najemu. 
 
 
Pogoji in priprava urnikov: 

 
V skladu s 6. členom Pravilnika o uporabi in oddajanju športne dvorane in drugih športnih objektov v 
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 44/09) imajo pri oddaji športnih objektov v uporabo prednostno pravico 
uporabniki po naslednjem vrstnem redu: 

1. VIZ OŠ Rogatec za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti 
(izvedba tekmovanj šolske, medobčinske, področne in državne ravni pa po dogovoru z 
upravljalcem), in sicer v obdobju šolskega leta 2017/2018, med 7.15 in 15.15 uro; 

2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport iz občine Rogatec; 

3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz 
Občine Rogatec; 

4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo; 

5. društva in klubi izven občine; 

6. drugi uporabniki. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljalec kateremukoli uporabniku: 
− odpove posamezne termine uporabe dvorane ali 
− prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, 

zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali oddaje dvorane v komercialne namene. Rok za 
odpoved termina je 2 tedna. 
 

Priloga: 

 
VLOGA ZA UPORABO OZ. NAJEM ŠPORTNIH OBJEKTOV ROGATEC  
 
Kontakt in informacije: 

 
Telefon: 03 5827 125, 03 8186 200 (Slavko Pavlovič)   
Faks: 03 8186 206   
GSM: 040 814 270 
E - pošta: sportni.park@rogatec.si 
Spletna stran: www.rogatec.si 
 
 
Rogatec, 20.7.2017    
 
         Vili Bukšek, l.r. 
         direktor 
 


