
 
  

 

 

OBVESTILO ZA UPORABNIKE IN NAJEMNIKE ŠOLSKIH PROSTOROV OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA 

Uporaba prostorov v šolskem letu 2022/2023 je možna od ponedeljka, 5. 9. 2022, do konca junija 2023. 
Uporaba prostorov ni možna med koncem tedna, med šolskimi počitnicami, ob državnih praznikih in ob 
dnevih, ko telovadnico potrebuje šola za izvajanje šolskih dejavnosti. 

 
Prilagamo cenik uporabe prostorov v šolskem letu 2022/2023, ki ga je Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
sprejel na svoji seji dne, 30. 9. 2014. 
Vse cene najema se nanašajo za najem prostora za 1 uro (60 minut). 
 

Prostor, ki je predmet najema Cena v € brez DDV 

mala ŠOLSKA TELOVADNICA – Lošca 1 11,51 € 
ŠOLSKA TELOVADNICA – Tržaška 2 13,52 € 
ŠOLSKA TELOVADNICA – Tržaška 32 17,99 € 
ŠOLSKA TELOVADNICA – Tržaška 32 (LPŠ) 12,05 € 

UČILNICA – Lošca 1, Tržaška 2 5,74 € 

UČILNICA – Tržaška 32 5,98 € 

UČILNICA – DG 4,51 € 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA 9,02 € 

VEČNAMENSKI PROSTOR 10,00 € 

VEČNAMENSKI PROSTOR Z AVDIO/VIDEO OPREMO 13,52 € 

 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika ni davčni zavezanec,  zato DDV ni obračunan na podlagi 1. točke 94. člena ZDDV-1. 

 
          Prav tako želimo, da se upošteva Hišni red, ki velja za našo šolo. Tako Vas opozarjamo predvsem na: 

- Držite se ure termina, saj za vami pridejo še drugi oziroma je potrebno šolo ob določeni uri 
zapreti. 

- V šolo imajo vstop samo tisti, ki določeno dejavnost obiskujejo in starši, ki pridejo po otroke. 
Vsem ostalim obiskovalcem je vstop v šolo v popoldanskem času strogo prepovedan. 

- Vstop v šolo in šolsko telovadnico je dovoljen samo v čistih copatih oz. čisti športni obutvi 
(tudi starši, ki pridejo po svoje otroke) in v športnih copatih brez črne gume. 

- Vstop v šolo je prepovedan s skiroji, rolerji in kotalkami. 
- Igranje malega nogometa oz. brcanje žog v steno telovadnice je STROGO PREPOVEDANO 

oziroma je dovoljeno igranje samo z mehko penasto žogo (rumena). 
- Nujno pospravite za sabo vse rekvizite in pripomočke na način, kot ste jih prevzeli. 
- Ne prinašajte hrane in pijače. 
- Ključ vhodnih vrat v šolsko telovadnico prevzamete ob pričetku dejavnosti in ob koncu dejavnosti vrnete 

v tajništvo šole. Za ključ ste odgovorni vodje skupin in je strogo prepovedana dodatna izdelava ključev. 
- Ko z dejavnostjo v telovadnici pričnete, vhodna vrata ne priprite, ampak zaprite! 
- Upoštevajte Hišni red v telovadnici. 
- Uporaba plezalne stene v telovadnici za zunanje uporabnike je PREPOVEDANA. 
- Za najem prostorov se lahko prijavijo vsi tisti (društva, klubi, fizične osebe), ki imajo poravnane finančne 

obveznosti za preteklo obdobje najema šolskih prostorov, in, ki so pravočasno vrnili ključ telovadnice. 
Upoštevali bomo samo popolno izpolnjene in podpisane prijavnice. 

 
Želimo vam prijetno počutje na naši šoli. 

 
 Ravnateljica: 

mag. Polonca Šurca Gerdina 


