
RAZPIS za najem šolskih prostorov  

Predmet razpisa  
Predmet razpisa so naslednji prostori:  

• velika telovadnica 

• galerija (mala telovadnica) 

• učilnica 

• učilnica z uporabo računalnika in projektorja 

• glasbena učilnica 

• računalniška učilnica 

• šolska avla (mala) 

• šolska avla (velika) 

• šolska avla (velika in mala) 

• bazen 
 

Čas uporabe prostorov  
Navedeni šolski prostori so na voljo:  

• od ponedeljka do petka: predvidoma od 20.00 do 23.00 za veliko telovadnico in od 15.00 do 23.00 za vse 

ostale prostore 

• ob pouka prostih dnevih - po dogovoru (sobote, nedelje, čas šolskih počitnic).  

Najemnikom bodo termini dodeljeni za najem šolskih prostorov za tekoče šolsko leto.  

V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolska tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj 

pridržuje pravico, da najemniku vnaprej odpove termin.  

 

Pravice do prednostnega najema  
Prednost pri izbiri prostih terminov za najem šolskih prostorov bodi imeli tisti prosilci, ki:  

• izvajajo športne in rekreativne programe za otroke in mladino,  

• izvajajo športne in rekreativne programe za odrasle,  

• bodo najeli prostore za obdobje od 1. oktobra do 21. junija oz. za najmanj 8 mesecev,  

• so redni plačniki najemnine, če je prosilec že bil najemnik,  

• imajo poravnane vse pretekle finančne in druge obveznosti najkasneje do 1. septembra tekočega leta.  

Obvezni podatki pri oddaji vloge  
Vloga za prijavo na razpis mora obvezno vsebovati podatke, ki jih določa obrazec VLOGA:  

• naziv in naslov najemnika,  

• priimek, ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov odgovorne osebe,  



• naziv in naslov prejemnika računov za najem šolskih prostorov, • davčna številka,  

• želeni termin, rezervni termin,   

• oblika rekreacije (vrsta/dejavnost),  

• predvideno število udeležencev.  

Obrazec Vloga za najem šolskih šolskih prostorov Osnovne šole Domžale je objavljen tudi na spletni strani 

šole. 

 

Oddaja vloge  
Rok za prijavo oz. oddajo vlog je 20. september 2022. 

Vlogo lahko: 

• oddate osebno v pisarni tajništva OŠ Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1, Kranj, ali 

• pošljete priporočeno na navedeni naslov šole, s pripisom »Razpis za najem šolskih prostorov« ali 

• pošljete po e-pošti na  info@os-jakobaaljaza.si  ali simona.ostovic@os-jakobaaljaza.si s pripisom »Razpis 

za najem šolskih prostorov«.  

Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh razpisanih terminih.  

 
 

Ostali pogoji sodelovanja  
• O dodelitvi termina bodo prosilci obveščeni najkasneje do konca meseca septembra 2022.  

• Osnovna šola bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo uredila medsebojne odnose glede   

najema šolskih prostorov.  

• Najemnina se zaračuna za vse termine najema, ne glede na to, ali bo najemnik prostor koristil ali ne.  

• Morebitno oddajanje prostorov s strani najemnika drugemu najemniku (podnajem) ni dovoljeno   in bo 

pomenilo takojšnjo prekinitev pogodbe.  

• Cene najema so določene po sklepu sveta zavoda OŠ Jakoba Aljaža Kranj:  

Prostor Cena brez ddv Cena z ddv 

Velika telovadnica 25,00 27,38 

Galerija (mala telovadnica) 12,00 13,14 

Učilnica 8,00 9,76 

Učilnica z uporabo računalnika in projektorja 16,00 19,52 

Glasbena učilnica 10,00 12,20 

Računalniška učilnica 30,00 36,60 

Šolska avla (mala) 8,00 8,76 

Šolska avla (velika) 10,00 10,95 

Šolska avla (velika in mala) 15,00 16,43 

Bazen 30,00 32,85 

 

• Najemniki, ki do 1. septembra tekočega leta ne bodo poravnali morebitnih neplačanih najemnin za 

prejšnje   obdobje najema, ne bodo mogli začeti uporabljati prostorov, njihov termin pa bo oddan 

drugemu, ki mu   v najem zaradi zasedenosti ni bil odobren, oz. drugemu zainteresiranemu prosilcu.  

Izvajanje dejavnosti v letošnjem šolskem letu bo prilagojeno trenutnim epidemiološkim razmeram, o čemer 

bomo uporabnike pravočasno obveščali.  

         mag. Lucija Rakovec, ravnateljica  
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VLOGA za najem šolskih prostorov  

Z vlogo se prijavljate na razpis za najem prostorov v tekočem šolskem letu. Na osnovi vlog oddanih v roku 

določenim z razpisom bodo zainteresiranim prosilcem dodeljeni termini za vadbo oz. izvajanje dejavnosti od 

predvidoma 1. oktobra do 24. junija tekočega leta. Izpolnjeno vlogo lahko: 

• oddate osebno v pisarni tajništva OŠ Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1, Kranj, ali 

• pošljete priporočeno na navedeni naslov šole, s pripisom »Razpis za najem šolskih prostorov« ali 

• pošljete po e-pošti na  info@os-jakobaaljaza.si  ali simona.ostovic@os-jakobaaljaza.si s pripisom »Razpis 

za najem šolskih prostorov«.  

PODATKI O DRUŠTVU, KLUBU, SKUPINI  

Ime fizične oz. 

pravne osebe  

  

  

Oblika oz. vrsta dejavnosti:  

Sedež – naslov  

  

  

  

Davčna številka 

plačnika   

  Davčni zavezanec:  

DA                 NE  

Ime in priimek 

odgovorne osebe 

in kontaktne 

osebe društva, 

kluba, skupine  

Odgovorna oseba:  

  

  

Tel. št.:  

e- naslov:   

Kontaktna oseba:  

  

  

Tel. št.:  

e- naslov:  

Želeni prostor in 

časovni termin 

vadbe  

(naziv prostora, 

dan  

in ura najema)  

  

Prostor:  

  

Dan/dnevi:  

PON  

TOR  

SR  

ČET  

PET  

SOB  

NED  

Ura (od – do):  

Rezervna izbira 
prostora in/ali 
termina  
  

  

  

Prostor:  

  

Dan/dnevi:  
PON  

TOR  

SR  

ČET  

PET  

SOB  

NED  

Ura (od – do):   

Izjavljamo,  da so naši stroški najema preteklih let v celoti poravnani.  

DA                       NE        

Izjavljamo,  da smo šoli vrnili ključe za dostop do vadbenega prostora.  

DA            NE          KLJUČA NISMO PREVZELI  

  

Kraj in datum:        ŽIG                                       Podpis odgovorne osebe:  
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