
 
 

CENIK NAJEMA IGRIŠČ ZA ODBOJKO NA MIVKI 

REDNI CENIK  

Urni najem igrišča do 16h 8€ 

Urni najem igrišča po 16h 12€ 

Sezonski najem, 1 ura tedensko po 16h 170€ 

Šola odbojke, 1 ura 30€ 

 

ČLANI IN POKROVITELJI DRUŠTVA OK LUBNIK (vsaj trije člani na igrišču)  

Članarina za sezono 10€ 

Urni najem igrišča do 16h 6€ 

Urni najem igrišča po 16h 10€ 

Sezonski najem, 1 ura tedensko po 16h 140€ 

 

AKTIVNI IGRALCI / IGRALKE DRUŠTVA OK LUBNIK  

Urni najem igrišča do 16h brezplačno 

Urni najem igrišča po 16h 6€ 

 

OPOZORILO: UPORABNIKI MORAJO PO ZAKLJUČKU IGRANJA UREDITI IGRIŠČA, VKLJUČNO Z 

RAVNANJEM MIVKE, ČIŠČENJEM IGRIŠČ IN PROSTORA OB IGRIŠČIH. 

CENIK NAJEMA PIKNIK PROSTORA  

REDNI CENIK  

Najem piknik prostora po 12h, do 100 oseb 170€ 

Najem piknik prostora po 12h, nad 100 oseb 220€ 

Kavcija za čiščenje  50€ 

 

ČLANI IN POKROVITELJI DRUŠTVA OK LUBNIK  

Najem piknik prostora po 12h, do 100 oseb 150€ 

Najem piknik prostora po 12h, nad 100 oseb 180€ 

Kavcija za čiščenje  50€ 

 

Všteto v ceno: brunarica - nadstrešek, montažni nadstrešek, hladilniki, sanitarije, voda, plinski žar (plin 
- doplačilo 10€), klopi, mize, reflektorji, tuši, igrišča za odbojko na mivki, dostop do šolskega igrišča.  
 
Vračilo najemnine in akontacije: odpoved do 30 dni pred najemom 100%, do 14 dni pred najemom 
50%, do 7 dni pred najemom 25%. V primeru izredno slabih vremenskih razmer na dan najema ter tako 
nezmožnosti uporabe prostora vrnemo plačano najemnino, z odštetimi stroški obdelave najema v 
protivrednosti 10% najemnine. 
 
Organizacija športnih in drugih komercialnih dogodkov je dovoljena le ob dogovoru z vodstvom društva 
in po dogovorjenih pogojih. 

Cenik velja od 01.5.2022 



 
 

ODGOVORNOST 

Uporaba Igrišč za odbojko na mivki in spremljajočih objektov ter piknik prostora je na lastno 

odgovornost. Društvo OK Lubnik Škofja Loka za morebitne nastale poškodbe ne odgovarja. 

PRAVILNIK O NAJEMU IGRIŠČ IN PIKNIK PROSTORA 

❖ Piknik prostor v sklopu objekta za odbojko na mivki upravlja Odbojkarski klub Lubnik Škofja 

Loka (v nadaljevanju: upravljalec) in je lastnik brunarice ter inventarja. 

❖ Na voljo je en piknik prostor, z do tremi igrišči za odbojko na mivki. 

❖ Na podlagi ustne oz. pisne vloge prosilca se izda dovoljenje za uporabo piknik prostora. 

❖ Pred najemom se na TRR upravljalca poravna dogovorjen znesek najema. Na prireditvenem 

prostoru se od predstavnika upravljalca prevzame ustrezno število klopi, takrat se poravna 

tudi kavcija za čiščenje in pospravljanje, po takrat veljavnem ceniku. 

❖ Uporabnikom piknik prostorov je dostopen WC in garderobe s tuši v ŠD Poden, za kar 

prejme ključe, ki jih ob zaključku najema vrne. 

❖ Najemnik odgovarja za požarno varnost na piknik prostoru.  

❖ Kurjenje ni dovoljeno, dovoljena je uporaba plinskih gorilnikov in žarov. 

❖ Izvajanje dejavnosti, ki prekoračuje hrup v naravnem okolju (vpitje, glasba) ni dovoljeno. 

❖ Po zaključku uporabe piknik prostora mora najemnik očistiti prostor, poravnati mivko, 

odpeljati odpadke in zapustiti objekt v stanju kot je bil prejet, najkasneje do 23. ure. 

❖ Prostor lahko očisti upravljalec, za kar se zaračuna čiščenje. 

❖ Najemnik ob zaključku dogodka poskrbi za ugašanje reflektorjev in zaklepanje brunarice ter 

igrišč. Ključe odda na dogovorjeno mesto ali dogovorjeni osebi. 

❖ Za morebitno povzročeno škodo je odgovoren najemnik prostora, ki se mu kavcija v višini 

škode oz. čiščenja ne vrne. V primeru ugotovljene nastale škode višje od prejete kavcije, 

najemniku društvo izstavi račun, ki ga najemnik do datuma valute plača na TRR društva. 

❖ Uporaba steklenih posod, pijač v steklenicah in druge steklovine ni dovoljena. 

❖ Plin za žar priskrbi najemnik sam ali doplača za plin v znesku 10 EUR za enkratno pečenje 

hrane za do 50 oseb oz 20 EUR za celodnevno uporabo. 
❖ Najemodajalec ima pravico do prekinitve dogovorjenega najema v kolikor zazna kršitev 

reda in miru. 

❖ Najemodajalec ne odgovarja za pozabljene stvari. 

❖ Uporaba drog je v skladu z zakonom ZPPPD in ZPUPD prepovedana. 

❖ Najemnik z najemom prostora prevzema vso odgovornost za morebitne telesne poškodbe 

ter poškodbe objekta, skrbi za javni red in mir in najeti prostor ter objekte uporablja kot 

dober gospodar. 


