OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 671-0001/2022-60 (U113)
Datum: 12. 8. 2022
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53 z dne 1. 10. 2009) in ob smiselni uporabi osme
in desete točke 10. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 1/2015 z dne 15. 10. 2015) izdajam naslednji

S K L E P ŠT. 207/2022
CENIK UPORABE TELOVADNICE PARTIZAN v sezoni 2022/2023
1. Telovadnica Partizan (v nadaljevanju: telovadnica), se uporabnikom zaračunava po 7,50 EUR za eno
uro (60 minut) uporabe, DDV ni vključen v ceno.
2. Občina, s ciljem usmerjanja čim večjega števila otrok in mladine v organizirano športno vadbo, ne
zaračunava cene uporabe telovadnice javnim vzgojno izobraževalnim zavodom, katerih
ustanoviteljica je, ter izvajalcem letnega programa športa, ki imajo zagotovljeno celotno starostno
selekcijsko piramido (od prostočasnih/pripravljalnih programov športne vzgoje otrok in mladine do
članov), in sicer za izvajanje prostočasnih in pripravljalnih programov otrok in mladine ter športnih
programov otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
3. Odpoved terminov v telovadnici, zaradi izvedbe prireditev ali drugih dogodkov v katerem izmed
sosednjih prostorov telovadnice, se organizatorju oziroma uporabniku prostora, v katerem je
prireditev ali drug dogodek, zaradi katerega je potrebno odpovedati termine v telovadnici, zaračunava
25,00 EUR po dogodku, DDV je vključen v ceno.
4. Odpoved terminov v telovadnici se ne zaračunava za prireditve v kulturnem domu, katerih
organizator je Občina Gornja Radgona ali Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
oziroma za prireditve, ki se za potrebe Občine Gornja Radgona, organizirajo po izključnem naročilu
Občine.
5. Telovadnica se lahko odda v uporabo najmanj za eno uro. Od ene ure naprej je mogoča uporaba
telovadnice tudi po pol ure.
6. Cena vključuje uporabo vadbenega prostora, garderob, sanitarij, pripravo in čiščenje telovadnice.
7. Cenik se lahko, v primeru občutnejših sprememb cen in stroškov, vezanih na obratovanje in tekoče
vzdrževanje telovadnice, spremeni tudi med letom.
8. Ta sklep se uporablja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.

Vročiti:
- Uporabnikom telovadnice Partizan (kot priloga k pogodbi),
- Oglasna deska telovadnice Partizan in objava na spletni strani občine,
- Računovodstvo občine,
- Tajništvo občinske uprave,
V vednost: Kultprotur Gornja Radgona

2

