
 

 

Na podlagi 5. člena Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 

šole Braslovče (UL RS 71/01) je Svet zavoda Osnovne šole Braslovče na seji dne, 29. 9. 2015 

sprejel 

 

PRAVILA o oddajanju šolskih prostorov v najem 

 

 

1. člen 

S temi pravili se določa način oddajanja učilnic in ostalih prostorov v Osnovni šoli Braslovče 

ter na podružničnih šolah na Gomilskem, v Letušu in v Trnavi v najem, višina najemnine in 

način plačila najemnine ter način porabe sredstev najemnine. 

 

2. člen 

Zavod lahko odda učilnice in večnamensko dvorano v najem po končanem obveznem in 

razširjenem programu šole in vrtca (v nadaljevanju: po pouku). V primeru, da zavod 

posameznih prostorov ne potrebuje za lastno uporabo, jih lahko odda tudi v času, ko še poteka 

pouk, v kolikor oddaja prostorov ne ovira dejavnosti zavoda in ne ogroža varnosti učencev v 

šoli. 

Ob nedeljah in praznikih ter od 1. julija do 20. avgusta so šolski prostori zaprti za zunanje 

uporabnike. 

3. člen 

Oddaja se v najem učilnice in večnamenske dvorane samo tistim uporabnikom, ki v svoje 

programe vključujejo otroke in učence zavoda Osnovne šole Braslovče. 

Zavod OŠ Braslovče ne more skleniti pogodbe, če v dejavnost niso vključeni naši otroci. 

 

4. člen 

Prostori se lahko dajo v najem za uporabo (vadba, tečaj, krožek…). Najdaljše obdobje, za 

katerega se lahko sklene pogodba o najemu je do konca tekočega šolskega leta. 

 

5. člen 

Urnik uporabe uporabnik uskladi z vodstvom šole. 

 

6. člen 

Najemnina je opredeljena v časovnih urah in znaša: 

- učilnica (navadna; brez AV opreme) …………………………………………...  5,00€ 

- učilnica z AV opremo (računalnik + projektor) ……………………..……........ 7,00€ 

- računalniška učilnica z opremo………………..…………………………………20,00€ 

- večnamenska dvorana v POŠ Gomilsko in Letuš………………………………. 10,00€ 

- polovica športne dvorane Braslovče……………….…………………………… 10,00€ 

- večnamenski prostor vrtca (samo za vadbo predšolskih otrok)………………… 10,00€ 

 

Cene so v € in ne vključujejo ddv-ja. 

 



 

 

7. člen 

Najemnina se pri daljši oz. večkratni uporabi (npr. redna tedenska vadba) obračunava 

mesečno. V kolikor ni bilo pisnih odjav, se obračuna po urniku. Otroke in učence, ki so 

vključeni v zunanje dejavnosti obvešča o odjavi uporabnik. 

Za enkratne uporabe (prireditve, predavanja …) se najemnina obračuna po zaključku 

dejavnosti in se upošteva dejanski časovni obseg uporabe na osnovi pisnega poročila 

uporabnika. 

8. člen 

Uporabniki, ki izvajajo dejavnost (vadba, tečaj) izključno za otroke zavoda OŠ Braslovče, so 

lahko oproščeni plačila najemnine, če dokažejo, da je vadbena ura oz. tečaj, delavnica, krožek 

znižan za stroške najema oz. brezplačen. 

Dokazilo zagotovi uporabnik in je obvezna priloga pisnega dogovora. 

 

9. člen 

Prav tako so lahko plačila najemnine oproščeni klubi in društva, ki so v koledarskem letu, v 

katerem se sklepa pogodba, prejela sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje programov 

kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz 

proračuna Občine Braslovče. 

 

Upravičenost do brezplačne uporabe dokazuje uporabnik s prilogo (kopija pogodbe ali sklepa 

o dodelitvi sredstev). V kolikor uporabnik pogodbe ali sklepa s strani občine še nima, 

upravičenost dokazuje z izjavo Občine Braslovče. 

 

10. člen 

Zavod z uporabnikom sklene pogodbo o uporabi učilnic oz. večnamenskih dvoran, ki je 

podlaga za izstavitev računa. 

11. člen 

Na zahtevo Občine Braslovče mora zavod ustanoviteljici posredovati sklenjene pogodbe o 

oddaji šolskih prostorov, sicer pogodbe hrani v lastnem arhivu. 

 

12. člen 

Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje šolskega prostora v najem, lahko zavod porabi za 

materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ali za nabavo opreme  prostorov. 

Izjemoma v soglasju sveta zavoda ali ustanovitelja in v skladu z veljavnimi predpisi lahko 

zavod sredstva, pridobljena iz najemnin, porabi za druge namene. 

 

13. člen 

Ta pravila začnejo veljati in se uporabljati naslednji dan po sprejemu na Svetu zavoda. 

 

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Braslovče 

                                                                                             Blanka Nerad 


