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CENIK UPORABE ŠC IVANKE SEREC IN ŠPORTNE DVORANE 

RADENCI 
 

 

 

IME OBJEKTA VELIKOST NAMEN ME CENA 

 

Dvorana 1 vadba/trening 1h 45 

Dvorana  2/3 vadba/trening 1h 35 

Dvorana 1/3 ali mala vadba/trening 1h 25 

Dvorana 1 tekma 1h 75 

Dvorana 1 tekma (turnir) 1h 50 

Dvorana 1 prireditev 24h 450 

Garderoba 1 dodatna 1h 20 

 

ŠC - travnato igrišče 1 tekma 2h 240 

ŠC - umetna trava 1 vadba/trening 1h 80 

ŠC - umetna trava  1/2 vadba/trening 1h 50 

ŠC - umetna trava 1 tekma 2h  120 

Garderoba 1 dodatna 1h 20 

Reflektorji 1 uporaba 1h 20 

     
* cene so v EUR z vključenim DDV 
     

 
1. Uporaba cenika se upošteva s pravilnikom oz. naslednjimi določili:  

 

Pri najemu dvorane ali nogometnega igrišča za namen tekme, uporabniku pripadata 2 

slačilnici oz. garderobi. Pri najemu dvorane ali nogometnega igrišča za namen treninga oz. 

vadbe, pripada uporabniku 1 slačilnica oz. garderoba. Najem dodatne slačilnice ali 

garderobe je možen proti plačilu navedenem v ceniku.  

 

 

 

a) Cenik ne velja za vrhunske profesionalne ekipe oz. ekipe 1. in 2. lig, kjer se o cenah 

dogovarjamo individualno glede na potrebe in status ekipe/društva.  

 

b) Občina Radenci bo omogočila društvom, registriranim v Občnini Radenci, brezplačno 

uporabo ŠC Ivanke Serec in sicer pomožno igrišče z umetno travo v skladu z LPŠ 

(letni program športa).  

 

c) Domača društva, ki so registrirana v Občini Radenci, imajo -50% popust na uporabo 

igrišča z naravno travo oz. t.i. glavnega igrišča, vendar ne več, kot 1 krat tedensko.   

 

d) Treningi na igrišču z naravno travo oz. t.i. glavnem igrišču niso dovoljeni (razen 

komercialnih pogodb za vrhunske ekipe 1. in 2. lige ter višje). Domača društva, 
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registrirana v Občini Radenci, lahko uporabljajo brezplačno malo pomožno 

nogometno igrišče z naravno travo, vendar ne več, kot 1 krat tedensko.  

 

e) V primeru slabega vremena, se za uporabo travnatega nogometnega igrišča oz. t.i. 

glavnega igrišča obračuna pribitek v višini 30% redne cene, zaradi višjih stroškov 

sanacije in pripravo igrišča.  

 

 

 

 

 

Radenci, 07. 01. 2021           Roman LELJAK 

         Župan Občine Radenci 

 


