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Pravilnik 
o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica 

(Neuradno prečiščeno besedilo) 
 

1. člen 

S tem pravilnikom se določa način oddajanja telovadnic, s 
katerimi upravlja javni zavod Osnovna šola Žirovnica (v 
nadaljevanju: šola), višina najemnine in način plačila 
najemnine. 

2. člen 

Šola upravlja z naslednjimi vadbenimi enotami:  
- velika telovadnica,  
- mala telovadnica,  
- mala telovadnica v vrtcu.  

3. člen 

Šola lahko oddaja telovadnice v najem po končanem pouku 
in zaključenih interesnih dejavnostih šole. 

4. člen 

Šola oddaja telovadnice na podlagi javnega razpisa, ki ga 
objavi na krajevno običajen način. Razpis se objavi ob 
koncu šolskega leta za prihodnje šolsko leto. V razpisu 
morajo biti navedeni prosti termini, v katerih je možno 
najeti telovadnice, pogoji, kriteriji in cena najema ter način 
oddaje prijav zainteresiranih društev oziroma 
posameznikov. 
Pri oddajanju telovadnic v najem mora šola dati prednost 
izvajalcem letnega programa športa v občini Žirovnica v 
posameznem letu.  
Prednostno pravico najema posameznih telovadnic imajo 
društva in klubi – izvajalci letnega programa športa v občini 
Žirovnica, ki telovadnico uporabljajo kot primarni objekt za 
redno vadbo. 

5. člen 

Najemnina za 1 uro uporabe znaša za: 
- veliko telovadnico 2.500,00 SIT 
- malo telovadnico 1.500,00 SIT 
- malo telovadnico v vrtcu 1.000,00 SIT 
 
Najemnina vključuje stroške tekočega vzdrževanja in 
obratovanja prostorov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, 
komunalne storitve, zavarovanje,…) in se usklajuje z rastjo 
cen na drobno, ko le-ta preseže 10% od zadnje uskladitve. 

6. člen 

Za oddane telovadnice najemnikom, ki niso opredeljeni v 4. 
členu pravilnika, se oblikuje cena, ki je 20% višja od cene, 
določene na podlagi 5. člena pravilnika. 

7. člen 

Šola mora z najemniki skleniti najemne pogodbe za 
telovadnice, v katerih mora biti naveden čas uporabe, 
število ur uporabe in cena uporabe telovadnice ter ostale 

obveznosti najemnika v zvezi z uporabo telovadnic. 
Pogodbe o oddaji telovadnic v najem hrani šola. 
Najemnina se zaračuna za vse termine, opredeljene v 
najemni pogodbi, ne glede na to, ali je najemnik prostor 
dejansko koristil. 

8. člen 

Šola najemnikom mesečno izstavi račun za plačilo 
najemnine. Najemniki so dolžni svoje obveznosti poravnati 
v roku 30 dni od prejema računa. 
V kolikor najemniki iz 4. člena tega pravilnika v roku ne 
poravnajo svojih obveznosti, se jim na predlog šole, za 
znesek zapadlih obveznosti iz naslova najemnine za 
telovadnico, prerazporedijo izplačila proračunskih sredstev 
iz letnega programa športa in se le-ta izplačajo šoli.  
O preusmeritvi proračunske dotacije mora biti dolžnik 
obveščen najmanj 10 dni pred transakcijo.  
V primeru da najemnik ni izvajalec letnega programa 
športa in ima zapadle obveznosti iz naslova najemnine za 
telovadnico, se dolg prisilno izterja in odpove nadaljnja 
uporaba telovadnice in sicer najmanj za dobo 1 leta. 

9. člen 

Podatke o prihodkih in odhodkih iz naslova oddaje 
telovadnic v najem, skupaj s poročilom o uporabnikih in 
številu ur, pošilja šola občinski upravi Občine Žirovnica 
vsakih 6 mesecev v roku 30 dni po preteku polletja. Končni 
obračun pa je šola dolžna dostaviti najkasneje do 31.1. 
naslednjega leta.  

10. člen 

Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje telovadnic v najem 
se vključijo v finančni načrt šole in se porabijo za kritje 
stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja telovadnic, ki 
so predmet oddaje ter nakup opreme za telovadnice. 
Šola je dolžna zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov in 
odhodkov iz naslova obratovanja telovadnic. 

11. člen 

Prihodki od oddaje telovadnic v najem so prihodek 
proračuna občine Žirovnica in se namensko prerazporedijo 
v finančni načrt na postavko 092.1.02. Osnovna šola 
Žirovnica. Šola ta sredstva lahko uporablja le za namene iz 
10. člena tega pravilnika. 

12. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Gorenjske. 
 
Pravilnik o oddajanju telovadnic pri osnovni šoli 
Žirovnica (Ur.l. 77/05) vsebuje naslednjo končno 
določbo 

5. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 


