
 

OBČINA ŽALEC  

   

 

Številka: 650-01-0006/2014 

V Žalcu, dne 16. 11. 2015 

 
 

IZJAVA ZA MEDIJE 

 

OTVORITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA VEČNAMENSKIH ŠPORTNIH POVRŠINAH V ŠPORTNEM 

CENTRU ŽALEC   

 

 

Z veseljem sporočamo, da smo uspešno zaključili  javno razsvetljavo večnamenskih površin v športnem centru Žalec. 

Vabimo vas, da delite veselje ob novi pridobitvi z nami v četrtek, 19. novembra 2015 ob 17.00 uri na rokometnem 

igrišču v športnem centru Žalec.  

 

Občina Žalec, si je že v letu 2013 prizadevala pridobiti finančna sredstva za javno razsvetljavo v športnem centru 

Žalec preko prijave na Fundacijo za šport. V letu 2014 smo ponovno podali prijavo za predmetno investicijo in tako 

smo na osnovi uspešne prijave na javni razpis Fundacije za šport, 16. 6. 2015 podpisali pogodbo o sofinanciranju  v 

višini: 15.710 EUR.  

 

Celotna vrednost investicije s projektno tehnično dokumentacijo, vključno z izvedbo in nadzorom znaša 34.959,00 

EUR.   

 

Na osnovi zagotovljenih sredstev s strani Fundacije za šport in sredstev v proračunu Občine Žalec, je bil po zbiranju 

ponudb in dodatnih pogajanjih izbran najugodnejši izvajalec del: Elmar d.o.o.. Izvedbo investicije je nadzorovalo 

podjetje GIZ - Savinjaprojekt  Žalec.  

 

 

 

 

Z izvedbo investicije so v Športnem centru Žalec izboljšani pogoji za izvajanje športnih aktivnosti na območju:  

- rokometnega igrišča,  

- košarkaškega igrišča,  

- odbojkarskega igrišča in  

- skate parka.  

 

Z izvedbo investicije zasledujemo cilj, da omogočimo športne prireditve in vadbo tudi v poznejših večernih urah, s 

čimer prispevamo  k promociji, množičnosti in varnosti pri izvajanju športnih dejavnosti.  

 

Razsvetljava zunanjih večnamenskih športnih površin ima tako posebno pomembno vlogo za izvajanje vseh želenih 

programov in dejavnosti ter čim bolj optimalno koriščenje vseh površin. Z osvetljenostjo  igrišč podaljšamo čas 

uporabe le-teh, poveča se število vadečih, pomemben vidik pa je tudi povečanje varnosti. Glede na to, da kompleks 

športnega centra omogoča veliko dejavnosti, izvedba investicije omogoča izvajanje dodatnih treningov, ki 

pripomorejo h kvalitetnejšim pripravam športnikov. 

 

Pripravila:  

Nataša Gaber Sivka 

Vodja urada za negospodarske javne službe 

 

in 

 

Matej Sitar 

Vodja OE Šport ZKŠT Žalec 

 

 

 

 

 

 

 

Janko Kos 

Župan 



 

OBČINA ŽALEC  

   

 
Priloga: Foto dokumentacija(Matej Sitar) 
 

Zemeljska dela 

 

                  

                                                          Izkopi za  dovod elektrike                                  Nova  elektro omarica 

Postavljanje javne razsvetljave 

                                                       

Pogled na razsvetljeno igrišče 

 

 


