Športni park Tabor je eden najlepših in največjih športnih parkov v Sloveniji. V kompleksu
se nahaja pet dvoran: dvorana Tabor, Ledna dvorana, večnamenska športna dvorano ŽŠD z
dvema igriščema za košarko ali šestimi igrišči za badminton in dve teniški dvorani s po tremi
igrišči. Zunanji kompleks sestavljajo: igrišče za odbojko, dva košarkarska igrišča, igrišče za
rokomet in mali nogomet, dva velika travnata nogometna igrišča ter glavno nogometno igrišče
s tribuno, veliko igrišče z umetno travo, atletski stadion Poljane, 12 urejenih teniških igrišč in
s fitnesom na prostem – pred kratkim nova pridobitev v Športnem parku Tabor.

Slika 1: Zelene površine ŠPT (kros)

Slika 2: Nog. igrišče z naravno travi v ŠPT

Travnate površine zajemajo velik del zunanjih zelenih površin Športnega parka Tabor in
pokrivajo nogometna igrišča. Vse nogometne površine so povezane z urejeno zelenico, kjer
lahko športni pedagogi pripravijo nepozaben športni dan in v njega vključijo številne igre z
žogo. Na voljo so igrišča za mali nogomet, veliki nogomet, rokomet, košarko, odbojko,
baseball in ostale manj atraktivne in poznane ekipne igre.

Slika 3: Nog. igrišče z umetno travo v ŠPT

Slika 4: Fitnes na prostem v ŠPT

Igrišča so kot nalašč za organizacijo štafetnih in elementarnih iger in so lahko dopolnilo in
razvedrilo k športnemu dnevu in igram z žogo. Zaradi velike prostranosti igrišč lahko šola z
malo domišljije pripravi tudi Igre brez meja.
Prostor

Slika 5: Prenovljen atletski stadion Poljane

Razredna in predmetne stopnja:

atletski dvoboj (tek na 60 m, skok v daljino) + štafetne igre med razredi ali oddelki,

atletski troboj (tek na 60 m, skok v daljino, 600 m) + štafetne igre,

atletski četveroboj (tek na 60 m, skok v daljino, met žogice, 600 m) + štafeta 4 x 100
m med oddelki ali razredi + igra,

tekmovanje štafet na 4 x100 m poteka med oddelki, posebej pri deklicah in dečkih,
namenjena so za popestritev športnega dne,

rezultati tekov na 60 m in 600 m se vpišejo v športno-vzgojni karton - testi, rezultate
uporabite za oceno pri predmetu športna vzgoja in za izbiro učencev za
spomladanska posamična in jesenska ekipna atletska šolska tekmovanja,

rezultati skoka v daljino in meta žogice ali žvižgača se uporabijo za oceno pri
predmetu športna vzgoja in za izbiro najboljših učencev za šolska atletska
tekmovanja.
Prostor
Najem atletskega stadiona

Športni dan na travnatih igriščih ali urbani šport

150,00

Najem nogometnega igrišča z garderobami (1 igrišče)

90,00

Opombe:

Najem igrišča z umetno travo / 1 ura

50,00



Najem malega igrišča z umetno travo / 1 ura

25,00

cene v ceniku zajemajo 9,5 % DDV in veljajo za najem objekta do 4 ure.

Slika 6: Atletski športni dan

Atletske discipline, meritve za ŠV karton, štafetne in elementarne igre

Bruto znesek v €

Opombe:


Atletski stadion Poljane se zaradi svoje geografske lege in prenovljene kakovostne steze
odlikuje po dobrih pogojih za treninge vseh atletskih disciplin: skokov, metov in tekov. Je eden
redkih atletskih stadionov, ki je namenjen izključno atletiki in ima 8 krožnih stez v dolžini 400
m, štiri skakališča za skok v daljino, dva skakališča za skok v višino in skok ob palici, dva
metališča za suvanje krogle in met kopja ter metališče za met diska in kladiva. Na njem se
vsako leto poleg številnih treningov organizira približno 30 različnih tekmovanj, šole in druge
vzgojno – izobraževalne ustanove pa pripravljajo za učence, dijake in študente najrazličnejša
srečanja, tekmovanja in testiranja ter ostale aktivnosti.

Bruto znesek v €
210,00

cena v ceniku zajemajo 9,5 % DDV, cena velja za najem objekta do 5 ure.

Dvorana Tabor je športni objekt s skupno 118 prostori in skupno površino preko 9.500 m 2, ki
nudijo športnikom mariborskih klubov prostor za vadbo in tekmovanja, v dopoldanskem času
pa omogoča tudi obvezno športno vzgojo šolam v bližini Športnega parka Tabor.

Drsanje, igre na ledu, hokej in še kaj …..
Na pokritem in zaprtem umetnem drsališču vadijo in tekmujejo mariborski hokejisti in kegljači
na ledu. V dopoldanskih prostih terminih organiziramo in izvajamo začetne in nadaljevalne
tečaje drsanja, rekreativno drsanje za Mariborčanke in Mariborčane, športne dneve osnovnih
in srednjih šol iz območja severovzhodne Slovenije, športno vzgojo študentov Univerze v
Mariboru in rekreativno hokejsko tekmovanje »mariborsko hokejsko ligo«. Športne pedagoge
šol iz Maribora in okolice vabimo, da na brezhibno pripravljeni drsalni ploskvi organizirajo
zimske športne dneve. Izbirajo lahko med tremi ponujenimi termini v dopoldanskem času.
Zjutraj med 8.00 in 9.30 h, dopoldan med 10.00 in 11.30 h in opoldan med 12.00 in 13.30 h.
Prostor
Vstopnina na osebo
Izposoja drsalk po osebi

Bruto znesek v €
2,24
2,30

Opombe:
Slika 7: Dvorana Tabor

Slika 8: Kegljišče v II. nadstropju dv. Tabor

V dvorani Tabor učencem in dijakom ponujamo zanimiv program. Kegljaški klub Konstruktor,
ki domuje v dvorani, je pripravljen s svojim strokovnim znanjem trenerjev za vas organizirati
ure kegljanja in pravo kegljaško tekmo.
V sosednji dvorani, kjer imamo 20 miz za namizni tenis pa lahko izpeljete in skupaj s
kegljanjem kombinirate še igranje namiznega tenisa. Predhodno morate termin športnega
dneva uskladiti s programskim vodjem dvorane Tabor.
Prostor
Najem dvorane za kegljanje – 1h
Najem dvorane za namizni tenis – 1h



cene v ceniku zajemajo 9,5 % DDV

Kopališče Pristan je veliko bazensko dvoransko kopališče in obsega 3.480 m 2 površine, od
tega je 1.875 m2 velika kopalna površina in 1.322 m2 bazenske ploščadi. Pristan ima moderen
olimpijski bazen, dimenzije 50 m x 25 m in mali bazen, ki je namenjen poučevanju plavanja
ter čofotalnik za najmlajše obiskovalce kopališča. Športni dan lahko preživite ob igranju
vaterpola, plavalni tekmi, vodnih igrah in ostalih animacijah v vodi.

Bruto znesek v €
25,00
40,00

Opombe:


cene v ceniku zajemajo 9,5 % DDV, cene veljajo za termin 60 minut.

Ledna dvorana je odprta od septembra do aprila. Zraven rekreacije in disco drsanja na ledni
ploskvi potekajo v dvorani številne aktivnosti mariborskih klubov in šol.

Slika 11: Olimpijski bazen
V kopališču Pristan je mogoča izvedba športnih dni za osnovne in srednje šole ter fakultete v
lastni organizaciji, z obvezno predhodno najavo in rezervacijo bazena oz. prog v bazenu.
Prostor
Vstopnina – športni dan

Bruto znesek v €
3,20

Opombe:
Slika 9: Ledna dvorana

Slika 10: Organizacija športnega dne na ledu



cene v ceniku zajemajo 9,5 % DDV, cene veljajo za termin 90 minut.

