OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, tel. 03 / 780 06 20, fax 03 / 780 06 37
Številka:
Datum: 15.5.2014
Na podlagi 19. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2013- Priloga 1) je Občinski svet na 29. redni
seji dne, 15.5.2014 sprejel naslednje dopolnitve
CENIKA ZA UPORABO PROSTOROV TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
1. ŠPORTNA IN DRUGA DRUŠTVA ALI ZVEZA DRUŠTEV S SEDEŽEM V
OBČINI VOJNIK
Uporabo telovadnice oziroma uporabnino se iz proračuna Občine Vojnik v celoti
sofinancira vsem društvom oziroma klubom s sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo
pogoje 19. Člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 31/2013 – Priloga 1).

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI ZA IZVEDBO
PROGRAMA REDNE ŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE

OBVEZNEGA

POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica

24,00

3. OSTALA DRUŠTVA, KLUBI, SKUPINE IN DRUGE PRAVNE TER FIZIČNE
OSEBE
POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica

48,00

2/3 telovadnice

32,00

1/3 telovadnice

18,00

polovica 1/3 telovadnice

9,00

umetna plezalna stena + 1/3 telovadnice

24,00

REKREACIJA :
POVRŠINA: 1/3 telovadnice CENA (v EUR/sezono od 14.10.2013 do 30.6.2014)
društva, klubi, skupine in

550,00 € (plačilo za celo sezono) 1 X 1 ura/teden

druge pravne ter fizične

825,00 € (plačilo za celo sezono) 1 X 1,5 ure/teden

osebe

1100,00 € (plačilo za celo sezono) 1 X 2 ure/teden

POVRŠINA: 1/3 telovadnice

CENA (v EUR/uro)

društva, klubi, skupine in

18 € (plačilo na uporabo) 1 X 1 ura/teden

druge pravne ter fizične

18 € + 9 € = 27€ (plačilo na porabo) 1 X 1,5 ure/teden

osebe

18 € + 18 € = 36 € (plačilo na porabo)1 X 2 ure/teden

POVRŠINA: 1/3 športno
plezanje

CENA (v EUR/sezono od 14.10.2013 do 30.6.2014)

društva, klubi, skupine in

734,00 € (plačilo za celo sezono) 1 X 1 ura/teden

druge pravne ter fizične

1101,00 € (plačilo za celo sezono) 1 X 1,5 ure/teden

osebe

1468,00 € (plačilo za celo sezono) 1 X 2 ure/teden

POVRŠINA: 1/3 športno

CENA (v EUR/uro)

plezanje
društva, klubi, skupine in

24 € (plačilo na uporabo) 1 X 1 ura/teden

druge pravne ter fizične

24 € + 12 € = 36 € (plačilo na porabo) 1 X 1,5 ure/teden

osebe

24 € + 24 € = 48 € (plačilo na porabo)1 X 2 ure/teden

Opomba: DDV je vključen v ceno.
Za sezonsko uporabo telovadnice se šteje obdobje uporabe 6 (šest) mesecev in več.
Uporaba zajema zakupljeno površino, garderobo s tuši ter možnost uporabe sanitarij.
Uporabnina telovadnice v mesecih junij, julij in avgust obračuna 50 % (petdeset
odstotkov) po ceniku uporabe.
4. ŠPORTNA TEKMOVANJA
Uporabo telovadnice oziroma uporabnino za ŠPORTNA TEKMOVANJA se iz
proračuna Občine Vojnik v celoti sofinancira vsem društvom oziroma klubom s
sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19. člena Pravilnika o uporabi
telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2013 –
Priloga 1).
Uporabo telovadnice za vsako tekmo zajema uporabo celotne igralne površine,
uporabo dveh garderob s tuši ter možnost uporabe sanitarij. Uporabo zajema tudi
delovanje semaforjev, ozvočenja, uporabo tribun, postavitev zapisnikarskih miz in
stolov, možnost priklopa na internet in garderobo za sodnike.

CENIK UPORABE ZA TEKMOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTVEV, KLUBOV, SKUPIN
IN DRUGIH PRAVNIH TER FIZIČNIH OSEB:
POVRŠINA: cela telovadnica

CENA (v EUR/uro)

dečki in deklice

50,00

mladinci

60,00

člani

70,00

UPORABA DODATNIH POSAMEZNIH PROSTOROV IN
OPREME:

CENA (v EUR/uro)

garderoba + tuši

4,00

semafor

4,00

ozvočenje

8,00

tribuna

6,00

UPORABA TELOVADNICE ZA KOMERCIALNE NAMENE - CENA (v EUR/dan)
PRIREDITVE:
cela telovadnica

500,00

2/3 telovadnice

400,00

1/3 telovadnice

300,00

uporaba in postavitev odra

100,00

Opomba: DDV je vključen v ceno.
Ostale informacije o uporabi:
 telovadnico pripravi upravljavec;
 cena za komercialno uporabo telovadnice oziroma prireditve 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 uporabnine telovadnice;
 cena se določi individualno za vsakega uporabnika posebej v »Pogodbi o
uporabi telovadnice« in ne sme biti nižja od izhodiščne.
Dopolnitve cenika pričnejo veljati 1. 6. 2014. Cenik je bil sprejet na 29. redni seji
Občinskega sveta Občine Vojnik dne, 15. 5. 2014.
Benedikt Podergajs
ŽUPAN

PRILOGA:
1. PRAVILNIK O UPORABI TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 31/2013).

