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CENIK IN PRAVILA ZA UPORABO ŠPORTNEGA CENTRA LUČE

Najemnik športne dvorane
Domača društva in klubi
Tuja društva, klubi in ostali
Domača društva in klubi za otroke do 15 let do 17. ure
Uporaba plezalne stene domača društva in klubi
Uporaba plezalne stene tuja društva, klubi in ostali
Uporaba galerije
Uporaba strelišča
Priprava dvorane – polaganje tepihov
Čiščenje dvorane
Celodnevni najem – domači
Celodnevni najem – tuji

Cena najema
Cena najema
cele dvorane za 1/2 dvorane za
60 min uporabe 60 min uporabe
(v € z DDV)
(v € z DDV)
15,00
10,00
25,00
17,00
7,50
5,00
5,00
8,00
4,00
5,00
180,00
90,00
120,00
60,00
120,00
80,00
200,00
130,00

1.
Šporni center Luče (ŠCL) oddaja v najem Občina Luče. Športni center se v času
šolskega pouka do 15:00 ure uporablja za potrebe osnovne šole. Od 15:00 do 21:00
ure ter v času izven šolskega pouka ter ob vikendih od 08:00 do 21:00 ure se oddaja
v najem vsem ostalim zainteresiranim. V primeru, da bi ŠCL potrebovala šola za
svojo dejavnost po 15:00 uri ima šola prednost pred ostalimi uporabniki.
2.
Termine za najem določa občinska uprava. Prednost pri najemu imajo domača
društva in klubi. Tekmovanja imajo prednost pred rekreacijo in treningi. V primeru, da
nekdo želi najeti ŠCL za priprave v terminu, ko je že predvidena rekreacija, se lahko
rekreacija prestavi za potrebe izvedbe priprav oz. treningov.
3.
Strelišče se oddaja v uporabo samo polnoletnim osebam.
4.
Za vsak najem se določi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za red in objekt v
času uporabe.
5.
Z vsakim uporabnikom se sklene pogodba o najemu.

6.
Vsak uporabnik mora upoštevati hišni red. V primeru prve kršitve se ga opozori, ob
drugem opozorilu se prekine pogodbo o najemu. Povzročena škoda pa se mu
zaračuna.
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