
OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Davčna št.: 71620176,  Matična št.: 2482851000,  TRR: IBAN SI56 0141 3010 0021 378,  TEL: +386 (0)5 66 53 000,  GSM: +386 (0) 31 556 798 
e-mail: info@obcina-ankaran.si,  spletna stran: www.obcina-ankaran.si 

 
OBČINA ANKARAN 
COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO  
 
 

OBČINSKA UPRAVA - PROJEKT VZPOSTAVITVE 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PROGETTO DI ATTUAZIONE 

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
Odsek za šport in rekreacijo  
COMITATO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI  
Dipartimento per lo sport e il tempo libero  

Tel.: +386 (0)5 66 53 000 
 

ŠPORTNA DRUŠTVA 
DRUGA ZAINTERESIRANA JAVNOST 
 
 
 

 
DATUM:  19. 3. 2019 
NAŠ ZNAK: 6713-1/2019(1) 
 

 

 

POVABILO K PRIJAVI ZA REZERVACIJO TERMINOV  
ZA OBČASNO UPORABO IGRIŠČ NA OBMOČJU  

ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA SV. KATARINA 
V LETU 2019 

 
Spoštovani, 
Občina Ankaran na območju ŠRP Sv. Katarina razpolaga s tremi novimi igrišči za odbojko na mivki in 
nogometnima igriščema s travnato in peščeno površino, ter pripadajočimi garderobnimi in sanitarnimi 
prostori. Igrišča so za uporabo na razpolago pod naslednjimi pogoji: 
 
1. IGRIŠČA ZA IGRANJE ODBOJKE NA MIVKI so na voljo v obdobju od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019, v 

terminih:  

- jutranji termin od 7h do 12h 
- popoldanski termin od 17h do 22h 

 
Razpoložljivi termini se uporabnikom dodeljujejo glede na že rezervirane termine in prednost pri 
uporabi*. 
 
CENIK UPORABNINE IGRIŠČ ZA ODBOJKO NA MIVKI: 
 

Trajanje uporabe Cena uporabe z 
vključenim DDV 

2 uri na teden v jutranjem terminu 41,00 EUR / mesec 

4 ure na teden v jutranjem terminu 50,00 EUR / mesec 

2 uri na teden v popoldanskem terminu 52,00 EUR / mesec  

4 ure na teden v popoldanskem terminu 100,00 EUR / mesec  

1 ura 10,00 EUR 

2 uri 16,00 EUR 

3 ure 21,00 EUR 

 
Uporabnina se poravna ob rezervaciji termina oziroma skladno z določili pogodbe o rezervaciji igrišč. V 
ceno uporabe je vključena uporaba igrišča, garderobe, zunanjega tuša in skupnih sanitarij. 
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2. NOGOMETNI IGRIŠČI sta na voljo v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019, po predhodnem 

dogovoru glede na že rezervirane termine in prednost pri uporabi*. 

 

CENIK UPORABE NOGOMETNIH IGRIŠČ: 
 

Igrišče Cena uporabe z 
vključenim DDV 

Travnato igrišče brez razsvetljave 200,00 EUR / uro 

Travnato igrišče z razsvetljavo 300,00 EUR / uro 

Pomožno peščeno igrišče brez razsvetljave 30,00 EUR / uro 

Pomožno peščeno igrišče z razsvetljavo 40,00 EUR / uro 

 
Uporabnina se poravna ob rezervaciji termina oziroma skladno z določili pogodbe o rezervaciji igrišč. V 
ceno uporabe je vključena uporaba igrišča, garderob, tušev in sanitarij. 
 
*Pri rezervaciji igrišč, ki so predmet tega poziva, imajo prednost: 

- izvajalci športnih programov pod okriljem posameznih panožnih zvez za otroke in mladino iz 

občine Ankaran, 

- Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran, 

- športna in ostala društva s sedežem v občini Ankaran, ki izvajajo športno rekreacijo, 

- organizirane skupine občanov občine Ankaran, ki izvajajo športno rekreacijo, 

- športna društva in organizirane skupine s sedežem oz. domovanjem izven občine Ankaran, ki 

izvajajo rekreacijo, 

- drugi uporabniki. 

 
Vse zainteresirane za občasno uporabo igrišč vabimo, da izpolnite prijavnico, ki je priloga tega poziva in jo 

pošljite na naslov Občine Ankaran s pripisom REZERVACIJA IGRIŠČ SV. KATARINA. Občina Ankaran bo z 

uporabniki sklenila pogodbe o rezervaciji, v kateri bo poleg osnovnih podatkov, plačilnih pogojev in 

medsebojnih obveznosti upravljalca in uporabnika naveden čas in obdobje uporabe in odgovorno osebo 

uporabnika, ki odgovarja za uporabo igrišča, upoštevanje pravilnika o uporabi igrišč, za morebitno 

povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe. 

 

Za kakršna koli dodatna pojasnila lahko kontaktirate g. Danijela Magdiča, na mobilni telefon 040 50 31 81 
ali po elektronski pošti na naslov magdicdanjel@gmail.com. 
 
Lep pozdravljeni, 

 
Oddelek za družbene 
dejavnosti 
Vodja: 
 
Katja Pišot Maljevac 
 

    

 

 

 
Občinska uprava 
Direktor: 
 
Iztok Mermolja 
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NAŠ ZNAK:  

 
PRIJAVNICA ZA REZERVACIJO UPORABE IGRIŠČ NA OBMOČJU  

ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA SV. KATARINA ZA LETO 2019 
 
 
Podatki o društvu oz. skupini: 
 
-Ime društva oz. skupine 
 
___________________________________________________________________________ 
-Priimek in ime odgovorne osebe 
 
___________________________________________________________________________ 
-Naslov 
 
___________________________________________________________________________ 
-Telefonska št. in e-naslov 
 
___________________________________________________________________________ 
-Davčna številka plačnika 
 
___________________________________________________________________________ 
- Igrišče za (obkroži):    odbojko na mivki          nogomet 
 
- Želeno obdobje vadbe: datum od:__________datum do:________________ 
 
Dopoldanski termin od (7h do 12h): od _________ do__________ 
 
Dopoldanski termin od (17h do 22h): od _________ do__________ 
 
ali 
 
Datum od:__________________Datum do:________________ 
 
Dopoldanski termin od (7h do 12h): od _________ do__________ 
 
Dopoldanski termin od (17h do 22h): od _________ do__________ 
 
 
Kraj in datum:__________________________                               Podpis:________________ 
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