
Velja od 01.09.2017 dalje

 v € brez DDV  v € brez DDV DDV

ŠPORTNA DVORANA (treningi, vadbe) -  60 min prorač.uporabnik drugi %

cela dvorana z uporabo garderobe 20,00 33,00 9,5

2/3 velike dvorane z garderobo 17,00 29,00 9,5

1/3 velike dvorane z garderobo 15,00 24,00 9,5

ŠPORTNA DVORANA (tekme, trening tekme, turnirji) - 60 min prorač.uporabnik drugi %

velika dvorana s semaforjem, 1+1 garderoba 25,00 35,00 9,5

ZELENA DVORANA, MALA DVORANA - 60 min prorač.uporabnik drugi %

 dvorana z garderobami 10,00 15,00 9,5

PLEZALNA STENA prorač.uporabnik drugi %

mesečni najem (do 8 ur - v času drugih vadb) 10,00 15,00 9,5

mesečni najem (do 8 ur samostojno) 15,00 20,00 9,5

DRUGE PRIREDITVE IN STORITVE (koncerti…) prorač.uporabnik drugi %

velika dvorana  (do 12 ur uporabe prireditve) 500,00 600,00 22

            - vsaka nadaljna ura prireditve 50,00 50,00 22

            - uporaba dvorane za pripravo na prireditev (v lastni izvedbi) 10,00 10,00 22

STADION - 60 min prorač.uporabnik drugi %

rekreativna vadba 0,00 0,00 9,5

organizirani treningi, tekme, turnirji 10,00 15,00 9,5

nočna razsvetljava 5,00 5,00 9,5

TENIS - 60 min prorač.uporabnik drugi %

letna karta: - odrasli 32,00 32,00 9,5

                 - osnovnošolci in srednješolci 15,00 15,00 9,5

celodnevna uporaba 50,00 70,00 9,5

celoletna uporaba igrišča  - 1 ura * 120,00 150,00 9,5

DRUGE PRIREDITVE IN STORITVE (koncerti…) prorač.uporabnik drugi %

na stadionu    

              -do tri (3) ure 60,00 80,00 22

              -vsaka nadaljna ura 10,00 10,00 22

DRUGE STORITVE prorač.uporabnik drugi %

najem / izposoja odra 30,00 50,00 22

najem / stolov (za kom.) 1,00 1,00 22

Uporabniki letnih kart lahko rezervirajo največ dva termina vnaprej!

* uporabnik lahko letno zakupi do max. strnjeni 2 uri  igrišča tedensko: Član kluba mora imeti tudi lastno letno 
karto.

Uporaba dvorane dopoldan med tednom:

V primeru, ko šola nima pouka, lahko dvorano uporabljajo društva in klubi po predhodnem dogovoru.

Odpadke po uporabi športnih objektov, organizator pospravi sam.

ŽUPAN

Anton MAVER

CENIK UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Cena za uporabo športne dvorane za prireditev se lahko, na predlog Občine, določi v višini 30 % cene 

proračunskega uporabnika. Znižana vrednost predstavlja prispevek Občine Mokronog-Trebelno.

Nadzor nad uporabo in plačevanjem športnih objektov izvaja skrbnik športnega parka.

Uporaba  dvorane za humanitarne, dobrodelne prireditve in prireditve, ki so sofinancirane iz občinskega 

proračuna:




