Na podlagi 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11) je
Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 6. redni seji, dne 10. 6. 2015, sprejel naslednji

P R A V I L N I K
O UPRAVLJANJU IN UPORABI
ŠPORTNO – REKREACIJSKEGA CENTRA (ŠRC) CERKVENJAK

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa upravljanje, pogoje in način oddajanja Športno – rekreacijskega centra
(ŠRC) Cerkvenjak (v nadaljevanju: ŠRC Cerkvenjak) v uporabo ter način določanja
najemnine oziroma uporabnine.
2. člen
Upravljalec ŠRC Cerkvenjak je Občina Cerkvenjak (v nadaljevanju: upravljalec), ki imenuje
osebo, ki skrbi za izvajanje reda in drugih nalog povezanih z uporabo (v nadaljevanju:
upravitelj).
3. člen
Pravilnik o upravljanju in uporabi športno – rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak (v
nadaljevanju: Pravilnik) se deli na dva dela:
a) upravljanje ŠRC Cerkvenjak ter
b) uporabo ŠRC Cerkvenjak,
kjer se določijo pravila upravljanja in uporabe ŠRC Cerkvenjak.
A) UPRAVLJANJE ŠRC CERKVENJAK
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM
4. člen
Določbe tega pravilnika se nanašajo na koriščenje:
a) glavnega travnatega igrišča (dimenzije: 103 x 66 m),
b) pomožnega travnatega igrišča (dimenzije: 85 x 47 m),
c) tenis igrišča (dimenzije: 2 x (18 x 36) m),
d) atletske proge (dimenzije: 120 x 5,04 m),
e) strelišča,
f) garderob, sanitarij, tušev v sklopu objekta,
g) športne in druge opreme v ŠRC Cerkvenjak.
5. člen
ŠRC Cerkvenjak se lahko daje v uporabo:
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-

Javno vzgojno-izobraževalnemu in vzgojno-varstvenemu zavodu Osnovni šoli
Cerkvenjak – Vitomarci (v nadaljevanju OŠ Cerkvenjak – Vitomarci),
športnim društvom, klubom in drugim, ki izvajajo letni program športa v Občini
Cerkvenjak,
drugim društvom, klubom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter
raznim skupinam za potrebe športne aktivnosti in za organiziranje športnih, kulturnih
in drugih prireditev.

Domača društva – klubi so tista društva in klubi, ki so registrirana ter imajo sedež v Občini
Cerkvenjak. Tuja društva – klubi pa so vsa ostala društva in klubi, ki niso registrirana in
nimajo sedeža v Občini Cerkvenjak.
6. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe ŠRC Cerkvenjak mora upravljavec upoštevati
naslednji vrstni red uporabnikov:
I. Prioriteta: Redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnovne šole.
Prednostna uporaba se nanaša na termine v času šolskega pouka od ponedeljka do
petka, od 8:00 do 12:00 ure.
II. Prioriteta: Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ki jih sofinancira Občina Cerkvenjak.
III. Prioriteta: Programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira Občina
Cerkvenjak.
IV. Prioriteta: Programi interesnih športnih aktivnosti predšolskih, šolskih otrok ter otrok in
mladine s posebnimi potrebami.
V. Prioriteta: Programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina Cerkvenjak.
VI. Prioriteta: Druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in pravne osebe ter razne
registrirane (s sedežem v Občini Cerkvenjak) skupine za potrebe športne rekreacije
ter organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesov za isti termin, imajo
prednost do terminov v zgodnejših urah pretežno učenci, dijaki in študenti. Ob praznikih in
vikendih se ŠRC Cerkvenjak oddaja v uporabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge
komercialne ter nekomercialne prireditve.
Vsako leto se v mesecu decembru pripravi Javni poziv za oddajo vlog za uporabo ŠRC
Cerkvenjak. Na osnovi posredovanih vlog in v skladu s pravilnikom upravljalec pripravi letni
program uporabe (urnik) za celo koledarsko leto. Termini, katerih vloge bodo prispele po
datumu določenem v pozivu, bodo določeni naknadno glede na proste termine.
7. člen
ŠRC Cerkvenjak obratuje v okviru obratovalnega časa, in sicer v primeru ustreznih
vremenskih razmer skozi vso leto, po predhodnem dogovoru z upravljalcem.
Obratovalni čas ŠRC Cerkvenjak:
POLETNI ČAS
- Ponedeljek: 9.00 – 22.00
- Torek: 9.00 – 22.00
- Sreda: 9.00 – 22.00
- Četrtek: 9.00 – 22.00
- Petek: 9.00 – 22.00
- Sobota: 8.00 – 22.00
- Nedelja: 8.00 – 22.00
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ZIMSKI ČAS
- Ponedeljek: 9.00 – 20.00
- Torek: 9.00 – 20.00
- Sreda: 9.00 – 20.00
- Četrtek: 9.00 – 20.00
- Petek: 9.00 – 20.00
- Sobota: 9.00 – 20.00
- Nedelja: 9.00 – 20.00
Poletni čas traja od 1. marca do 30. septembra. Zimski čas pa traja od 1. oktobra do 28. (v
primeru prestopnega leta pa do 29.) februarja.
Po predhodnem dogovoru z upraviteljem in tehtnim razlogom uporabnika, se obratovalni čas
lahko izjemoma podaljša.
8. člen
Na podlagi prejetih prijav upravljalec, njegov pogodbeni ali drugi izvajalec izdelata dnevno in
urno evidenco (urnik) uporabe ŠRC Cerkvenjak.
V dnevnih evidencah morajo biti razvidni naslednji podatki:
- naziv uporabnika,
- naslov uporabnika,
- vodja oziroma trener uporabnika,
- odgovorna oseba uporabnika,
- čas uporabe športnih prostorov,
- število udeležencev,
- podpis vodje oziroma trenerja,
- opombe o ugotovljenih in morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu
ali opremi.
Uporabnik na podlagi evidenc o koriščenju tenis igrišč plača koriščenje igrišča upravljavcu na
TRR na podlagi izstavljenega računa.
Dnevne evidence za koriščenje glavnega in pomožnega nogometnega igrišča, atletske proge
in strelišča upravitelj dostavi Občini Cerkvenjak do petega v mesecu za pretekli mesec,
zaradi izstavitve računov.
9. člen
Z namenom racionalne izrabe razpoložljivih terminov koriščenja ŠRC Cerkvenjak so možna
naknadna usklajevanja uporabnikov pri določanju terminov oziroma pri koriščenju urnika.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina je:
- v primeru celodnevnega najema, najmanj 7 dni,
- v ostalih primerih pa najmanj 3 dni, razen v primeru slabih vremenskih razmer je
odpovedni rok najmanj 1 dan (24 ur), pred rezerviranim terminom.
V primeru, da je uporabniku termin že potrjen, uporabnik pa ne odjavi uporabe v skladu s
prejšnjim odstavkom ima upravljalec pravico v celoti zaračunati potrjen termin.
10. člen
Uporabniki ŠRC Cerkvenjak v času uporabe odgovarjajo za red in disciplino, prav tako
morajo na prireditvah z gledalci na lastne stroške zagotoviti svojo varnostno službo oziroma
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redarje, ki bodo poskrbeli za red in mir na prireditvi oziroma v času uporabe ŠRC
Cerkvenjak.
V primeru večjih kršitev javnega reda in miru ter neustrezni uporabi objektov in opreme se
lahko uporabniku odpovejo naslednji termini za uporabo ŠRC Cerkvenjak.
Občina Cerkvenjak ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi ŠRC
Cerkvenjak, ki bi nastale ob treningih, tekmah ali drugih aktivnostih ter prireditvah.
B) UPORABA ŠRC CERKVENJAK
III. NAČIN DOLOČANJA CENE
11. člen
Osnova za določitev uporabnine so:
- stroški materiala in storitev, ki zajemajo stroške ogrevanja, zavarovanje objekta,
električne energije, vode, komunalnih storitev, materiala, ki je potreben za redno
delovanje (čistila ter sanitarni in pisarniški material),
- stroški upravitelja,
- drugi stroški vezani na obratovanje objekta.
12. člen
Cenik uporabnine se sprejema praviloma za nedoločen čas. Občina Cerkvenjak si pridržuje
pravico do spremembe cenika, ki ga potrdi Občinski svet.
13. člen
Uporabnina se ne zaračunava za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki jo izvaja OŠ
Cerkvenjak – Vitomarci ter vrtec Pikapolonica Cerkvenjak.
Uporabnina se ne zaračunava društvom, ki so registrirana in imajo sedež v Občini
Cerkvenjak in drugim, ki izvajajo letni program športa Občine Cerkvenjak, v primeru
prijateljskih tekem in za namene treninga.
Prav tako se uporabnina ne zaračunava društvom in klubom (registriranih in s sedežem v
Občini Cerkvenjak), ki v sodelovanju z Občino Cerkvenjak prireja kulturno, turistično ali
športno prireditev, zaradi delovanja v javnem interesu.
Uporabnina se ne zaračunava društvom in klubom, registriranih in s sedežem v Občini
Cerkvenjak, v času občinskega praznika Občine Cerkvenjak.
14. člen
Znižana uporabnina se zaračunava za glavno in pomožno nogometno igrišče in sicer za
tekme, mokro igrišče ter celodnevni najem igrišča. Znižana uporabnina se zaračunava
društvom, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Cerkvenjak ter športnim društvom in
drugim, ki izvajajo letni program športa Občine Cerkvenjak. Za treninge na glavnem
nogometnem igrišču in pomožnem nogometnem igrišču se uporabnina ne zaračunava
društvom, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Cerkvenjak ter izvajajo letni program
Občine Cerkvenjak ali druge dejavnosti.

4

V primeru koriščenja glavnega in pomožnega nogometnega igrišča je uporaba garderobe ter
opreme ŠRC Cerkvenjak vključena v ceno uporabnine. V primeru uporabe tenis igrišča, je
uporabnina za celodnevni najem določena, z uporabo garderobe ali brez.
15. člen
Uporabnina ŠRC Cerkvenjak se za člane, upošteva v primeru, ko je član včlanjen v društvo
iz Občine Cerkvenjak in je le-to registrirano ter ima sedež v Občini Cerkvenjak. Društva in
klubi, ki so člani Športne zveze Cerkvenjak imajo prednost uporabe ŠRC Cerkvenjak.
Društva registrirana in s sedežem v Občini Cerkvenjak morajo upravljalcu vsako leto dostaviti
do 30. aprila veljaven seznam aktivnih članov (plačana članarina).
Uporabnina ŠRC Cerkvenjak se za dijake in študente upošteva ob predložitvi veljavne
dijaške ali študentske izkaznice.
16. člen
Uporabnina za strelišče je določena za treninge ali tekmovanja, ki se bodo odvijala pod
strogim nadzorom odgovorne osebe uporabnika. Treningi, ki se bodo izvajali v okviru društva
registriranega in s sedežem v Občini Cerkvenjak, so brezplačni. Treningi za ostala tuja
društva ali klube oziroma uporabnike se zaračunavajo po veljavnem ceniku. Trening na
strelišču je organizirana športna vadba, ki traja 2 uri.
Uporabnina za tenis igrišče je ločena za člane, nečlane in dijake ter študente. Za člane se
smatra člane Tenis kluba Cerkvenjak.
Uporabnina ŠRC Cerkvenjak se za člane upošteva v primeru, ko je društvo včlanjeno v
Športno zvezo Cerkvenjak in, ali ko je član včlanjen v katerokoli društvo iz Občine
Cerkvenjak, ki je registrirano in ima sedež na območju Občine Cerkvenjak. Za dijake in
študente pa se uporabnina upošteva ob predložitvi veljavne dijaške ali študentske izkaznice.
17. člen
V ceno uporabnine je zajet DDV.
18. člen
Uporabnina je poseben prihodek Občine Cerkvenjak in se vodi na posebni postavki.
Pridobljeni prihodki se pridobivajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
upravljanjem in vzdrževanjem ŠRC Cerkvenjak, investicijami ter investicijskim vzdrževanjem.
19. člen
Uporaba oziroma koriščenje ŠRC Cerkvenjaka se lahko določi tudi s posebno pogodbo, kjer
se po predhodnem dogovoru z Občino Cerkvenjak in zainteresiranim društvom ali
posameznikom določi višina uporabnine, roki koriščenja ter drugi pogoji uporabe ŠRC
Cerkvenjak. Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.
20. člen
Občina Cerkvenjak mora uporabnikom na podlagi dostavljene evidence izstaviti račun,
najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. V primeru koriščenja tenis igrišča se izstavi
blagajniški prejemek, ki velja kot račun.
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Uporabnik je dolžan plačati račun za uporabnino v roku 15 dni po prejemu računa. V kolikor
uporabnik ne poravna računa, izgubi pravico uporabe ŠRC Cerkvenjak, do poravnave
računa. Uporabnik je dolžan blagajniški prejemek poravnati takoj, ko se mu izstavi.
IV. PRAVILA UPORABE ŠRC CERKVENJAK
a) GLAVNO TRAVNATO IGRIŠČE
Dimenzije velikosti glavnega travnatega igrišča: 103 x 66 m.
Glavno travnato igrišče se uporablja za treninge, prijateljske tekme ter prvenstvene in
pokalne tekme športnih društev ali klubov, ki so registrirani za ta namen. Na glavnem
travnatem igrišču se treningi izvajajo v skladu s 16. točko pravil in pogojev uporabe glavnega
travnatega igrišča.
Pravila in pogoji uporabe glavnega travnatega igrišča:
1. Vstop na igrišče je dovoljen samo s soglasjem upravitelja objekta. Upravitelj objekta
se za dovoljenje v izrednih razmerah posvetuje z upravljalcem.
2. Uporabniki igrišča morajo v času uporabe le–tega, uporabljati ustrezno športno
opremo. Vstop na igrišče je dovoljen le s športno obutvijo primerno za travo.
3. Na igrišče je prepovedano prinašanje orožja ali pirotehničnih ter drugih sredstev, ki bi
utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.
4. Vstop na igrišče je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam.
5. Prepovedano je vodenje živali na igrišče.
6. Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.
7. Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati
ali opravljati nemoralna dejanja.
8. Prepovedano se je obešati na gole, ograje in mreže.
9. Uporabniki igrišča materialno odgovarjajo za stanje opreme v času uporabe le-tega.
10. Uporabniki so po uporabi igrišča le-tega dolžni zapustiti v takšnem stanju, kot so ga
prevzeli v uporabo.
11. V primeru, da uporabniki pri uporabi povzročijo škodo na igrišču, so dolžni le-to na
lastne stroške odpraviti. Upravitelj ima po uporabi pravico preveriti stanje igrišča.
12. Na celotnem območju ŠRC Cerkvenjak je strogo prepovedano kurjenje, kajenje ter
pitje pijač v trdi ali stekleni embalaži.
13. Nadzor nad uporabo igrišča izvaja upravitelj igrišča.
14. V neposredni bližini samega objekta (na oglasni deski), upravljavec ali upravitelj
izobesita razpored zasedenosti igrišča.
15. Mokro igrišče je igrišče, ki je pred tekmo izrecno namočeno na zahtevo uporabnika.
16. Po dežju ali v primeru večjega naliva je igranje na igrišču prepovedano, oziroma se
odpovejo prijateljske tekme in treningi, dokler se igrišče ne izsuši do ustrezne trdnosti
podlage. Prvenstveno ligaška tekmovanja pa se prepovejo glede zahtevnosti igralne
površine in je v pristojnosti sodnikov in delegata.
17. V primeru košnje ali izrednega popravila travnate površine, se igralce prestavi na
prosti del igrišča ali na pomožno igrišče, v kolikor je to mogoče.
18. Igrišče se zaklepa zaradi preprečitve raznoraznih vdorov na igrišče s strani nečlanov,
naključnih obiskovalcev, živali, itd.
19. Uporaba igrišča je na lastno odgovornost.
b) POMOŽNO TRAVNATO IGRIŠČE
Dimenzije velikosti pomožnega travnatega igrišča: 85 x 47 m.
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Pomožno travnato igrišče se uporablja za treninge in tekme športnih društev, ki so
registrirane za ta namen, za namene OŠ Cerkvenjak – Vitomarci in vrtca Pikapolonica
Cerkvenjak ter za druge namene, po predhodnem dogovoru z upravljalcem. V času uporabe
igrišče za pouk športne vzgoje je potrebno zagotavljati nemoteno uporabo igrišča, z
nadzorom strokovnega kadra iz OŠ Cerkvenjak – Vitomarci ali vrtca Pikapolonica
Cerkvenjak.
Pravila in pogoji uporabe pomožnega travnatega igrišča:
1. Vstop na igrišče je dovoljen samo s soglasjem upravitelja objekta. Upravitelj objekta
se za dovoljenje v izrednih razmerah posvetuje z upravljalcem.
2. Uporabniki igrišča morajo v času uporabe le–tega, uporabljati ustrezno športno
opremo. Vstop na igrišče je dovoljen le s športno obutvijo primerno za travo.
3. Na igrišče je prepovedano prinašanje orožja ali pirotehničnih ter drugih sredstev, ki bi
utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.
4. Vstop na igrišče je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam.
5. Prepovedano je vodenje živali na igrišče.
6. Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.
7. Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati
ali opravljati nemoralna dejanja.
8. Prepovedano se je obešati na gole, ograje in mreže.
9. Uporabniki igrišča materialno odgovarjajo za stanje opreme v času uporabe le-tega.
10. Uporabniki so po uporabi igrišča le-tega dolžni zapustiti v takšnem stanju, kot so ga
prevzeli v uporabo.
11. V primeru, da uporabniki pri uporabi povzročijo škodo na igrišču, so dolžni le-to na
lastne stroške odpraviti. Upravitelj ima po uporabi pravico preveriti stanje igrišča.
12. Na celotnem območju ŠRC Cerkvenjak je strogo prepovedano kurjenje, kajenje ter
pitje pijač v trdi ali stekleni embalaži.
13. Nadzor nad uporabo igrišča izvaja upravitelj igrišča.
14. Po dežju ali v primeru večjega naliva je igranje na igrišču prepovedano, dokler se
igrišče ne izsuši do ustrezne trdnosti podlage. Tekme ali treningi se odpovejo oziroma
prestavijo. Prvenstveno ligaška tekmovanja pa so glede zahtevnosti igralne površine
v pristojnosti upravitelja, sodnika ali delegata.
15. V primeru košnje ali izrednega popravila travnate površine, se igralce prestavi na
prosti del igrišča, v kolikor je to mogoče.
16. Igrišče se zaklepa zaradi preprečitve raznoraznih vdorov na igrišče s strani nečlanov,
naključnih obiskovalcev, živali, itd.
17. NK Cerkvenjak in OŠ Cerkvenjak - Vitomarci za potrebe učencev osnovne šole,
uporabljajo igrišče s pripadajočo opremo brezplačno.
18. Uporaba igrišč je na lastno odgovornost.
c) TENIS IGRIŠČE
Dimenzije tenis igrišča: 2 x (18 x 36) m.
Pravila in pogoji uporabe tenis igrišča:
1. Igranje na tenis igrišču je možno le ob predhodni rezervaciji upravitelju ali
upravljavcu.
2. Rezervacijo termina je potrebno narediti vsaj 3 dni pred začetkom izvedbe termina.
Termin se lahko rezervira le v primeru, če je prosto.
3. Vstop na igrišče in uporaba igrišča je dovoljena samo v športni obutvi z gladkim
podplatom.
4. Igrišče je potrebno po uporabi poravnati in odpraviti neravnine, ki so nastale ob
igranju. Če je igrišče suho, ga je potrebno pred uporabo zaliti.
5. Prepovedano se je obešati na mrežo.
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6. Pred uporabo je potrebno tenis igrišče pregledati ter odstraniti vse predmete, ki
ovirajo uporabo ali lahko povzročijo poškodbe uporabnikov.
7. Urnik tekočega tedna je objavljen na oglasni deski ŠRC Cerkvenjak.
8. Uporabnik se mora držati točno določenega urnika. V primeru, da ima uporabnik
rezerviran določen termin in zamuja 5 min, ima pravico koristiti isti termin naslednji
igralec v čakalni vrsti. Uporabnik tenis igrišča mora pripraviti in urediti igrišče za
uporabo naslednjega termina, igrišče mora biti urejeno vsaj 5 min pred začetkom
naslednjega termina.
9. Uporaba igrišča je na lastno odgovornost.
d) ATLETSKA PROGA
Dimenzije atletske proge: 120 x 5,04 m.
Pravila in pogoji uporabe atletske proge:
1. Termin si je potrebno rezervirati pri upravitelju ali upravljavcu.
2. Obvezna je ustrezna obutev in oprema za namene uporabe atletske proge.
3. Pred uporabo je atletsko progo potrebno pregledati ter odstraniti vse predmete, ki
ovirajo uporabo ali lahko povzročijo poškodbe uporabnikov.
4. Atletsko progo je potrebno po uporabi poravnati oziroma odpraviti neravnine, ki so
nastale ob uporabi.
5. Potrebno je upoštevati osnovna pravila športnega obnašanja in splošnega bontona.
6. Uporabnik se mora držati točno določenega urnika. V primeru, da je na glavnem
igrišču tekma oziroma trening, se atletska proga ne more uporabljati.
7. Prepovedana je vožnja po atletski progi s kolesi, rolerji, avtomobili ter sprehajanje
domačih živali.
8. Uporabnik uporablja atletsko stezo na lastno odgovornost.
e) STRELIŠČE
Strelišče se uporablja po predhodnem dogovoru z upravljalcem, pod strogim nadzorom
odgovorne osebe uporabnika.
Pravila in pogoji uporabe strelišča:
1. Strelišče lahko uporabljajo člani Strelskega društva Cerkvenjak, druga društva ali
klubi ter posamezniki, ki izkažejo javni interes, ob tem pa mora biti na strelišču
prisotna odgovorna oseba uporabnika.
2. Dostop do rekvizitov in opreme (razen zračnih pušk, ki so last Strelskega društva
Cerkvenjak) imajo uporabniki strelišča.
3. Za denar ali druge dragocene stvari, ki se puščajo v strelišču, upravljavec, upravitelj
in strelsko društvo ne prevzemajo nikakršne odgovornosti.
4. Vnos alkoholnih stvari na strelišče je prepovedan, prav tako je prepovedan vstop na
igrišče vsem opitim in zasvojenim osebam.
5. Vnos nevarnih stvari v strelišče ni dovoljen.
6. Prepovedano je vsakršno uničevanje inventarja ali drugih stvari.
7. Vso škodo na opremi, nastalo zaradi neupoštevanja pravilnika in upravitelja oziroma
malomarnosti uporabnikov, jo mora le-ta poravnati.
8. Člani, ki uporabljajo strelišče in omarice morajo skrbeti za njihov red, ne smejo v njih
puščati ovirajočih predmetov in morajo upoštevati pravila skupnega življenja.
9. Po uporabi ali ko ni potrebno, naj bodo luči v strelišču ugasnjene.
10. Uporabniki strelišča so potrebni poskrbeti za varnost vseh udeležencev, ki se
nahajajo v strelišču.
11. Uporaba strelišča je na lastno odgovornost.
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f) UPORABA GARDEROB
Pravila in pogoji uporabe garderob:
1. Objekt ŠRC Cerkvenjak ima garderobe namenjene za domač klub, goste ter za
sodnike in delegata.
2. Vstop v prostore je dovoljen samo s soglasjem upravitelja objekta.
3. V času tekem v garderobne prostore lahko vstopajo samo osebe z ustreznim
dovoljenjem.
4. Vstop je dovoljen samo v čisti športni opremi (obvezno čiščenje obutve po uporabi
igrišča).
5. Uporabniki so dolžni skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče v garderobah.
6. Vnos nevarnih stvari v garderobe ni dovoljen.
7. Prepovedano je vsakršno uničevanje inventarja ali drugih stvari.
8. Vso škodo na opremi, nastalo zaradi neupoštevanja pravilnika in upravitelja oziroma
malomarnosti uporabnikov, jo mora le-ta poravnati.
9. Člani, ki uporabljajo garderobe in omarice morajo skrbeti za njihov red, ne smejo v
njih puščati ovirajočih predmetov in morajo upoštevati pravila skupnega življenja.
10. Med treningom ali tekmo, naj bodo luči v garderobah ugasnjene.
11. V umivalnici je potrebno po končanjem tuširanju zapreti tuše in ugasniti luči.
12. Za denar ali druge dragocene stvari, ki se puščajo v garderobah, upravljavec in
upravitelj ne prevzemata odgovornosti.
13. Rekvizite, ki se nahajajo v prostoru z dresi lahko uporabljajo vsi trenerji, ampak jih je
potrebno potem vrniti na prvotno mesto.
14. Žoge se pospravlja v bokse ali mreže, ki so temu namenjeni in so na voljo vsem
selekcijam posebej. Žog se ne pušča v garderobah.
15. Dostop do rekvizitov in opreme imajo izključno samo upravljavec, upravitelj,
odgovorne osebe ter trenerji. Igralci v ta prostor nimajo vstopa.
16. Uporaba garderob je na lastno odgovornost.
g) ŠPORTNA IN DRUGA OPREMA V ŠRC CERKVENJAK
Namakalni sistem, športno ter drugo opremo v ŠRC Cerkvenjak, ki je v lasti Občine
Cerkvenjak ali od registriranega društva, ki ima sedež v Občini Cerkvenjak, se ne odtujuje
brez predhodnega soglasja upravitelja in se po uporabi mora vrniti na enako mesto
hranjenja. V primeru namerne poškodbe namakalnega sistema, športne in druge opreme se
ta zaračuna uporabniku.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
S tem Pravilnikom se določi red in disciplina upravljanja in uporabe ŠRC Cerkvenjak. Občina
Cerkvenjak si pridržuje pravico do spremembe Pravilnika in Cenika uporabe ŠRC
Cerkvenjak.
22. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o upravljanju in uporabi športno – rekreacijskega
centra (ŠRC) Cerkvenjak, z dne 27.11.2013.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 671-0001/2012
Datum: 10. 6. 2015
Župan Občine Cerkvenjak
Marjan ŽMAVC
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