
OSNOVNA ŠOLA RODICA, Kettejeva 13, Domžale 
objavlja 

 

RAZPIS  
ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV - TELOVADNIC 

OSNOVNE ŠOLE RODICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

 
1. Predmet razpisa so naslednji prostori, s katerimi razpolaga Osnovna šola Rodica in sicer:  

 velika telovadnica (Kettejeva) v izmeri  445 m2 , 

 mala telovadnica (Kettejeva) v izmeri 150 m2 , 

 vadbeni prostor (Jarše) v izmeri 80 m2, 

 večnamenski prostor (avla) v izmeri 100 m2, 

 učilnica v izmeri 70 m2. 
 
 

2. Navedeni šolski prostori so na voljo: 

 od ponedeljka do petka: od predvidoma 15. do 22. ure, 

 v pouka prostih dnevih  (sobote, nedelje, samo izjemoma v času šolskih počitnic): od 
predvidoma 9. do 22. ure. 

 
Najemnikom bodo termini dodeljeni za najem šolskih prostorov za šolsko leto 2019/2020. 
 
V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolska tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Rodica 
pridržuje pravico, da najemniku v naprej odpove termin.  

 
       Najemnina se bo zaračunala za vse termine, opredeljene v najemni pogodbi ter po razporedu glede  
       na počitniška obdobja, pri čemer se najemnina obračuna za vse dneve (tudi, če prostora   
       najemnik ni koristil). 
 

3. 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. 9. 2019 do 30. 6. 2020 oz. za najmanj 6 mesecev, 

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

 imajo poravnane vse finančne in druge obveznosti najkasneje do 19. 7. 2019. 
 

4. 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. 
 

5. Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 24. 6. 2019. Vlogo lahko oddate v zaprti ovojnici osebno 
v pisarni tajništva Osnovne šole Rodica, Kettejeva 13, Domžale ali jo pošljete priporočeno na 
naslov Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, Domžale, s pripisom »Razpis za najem šolskih 
telovadnic«. 



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

 
6. O dodelitvi termina bodo prosilci obveščeni najkasneje do 8. 7. 2019. 

 
7. Osnovna šola Rodica bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo uredila 

medsebojne odnose glede najema šolskih prostorov – telovadnic.   
 

8. Najemnina se bo zaračunavala za vse termine najema, ne glede na to, ali je najemnik prostor 
koristil ali ne.  

 
9. Morebitno oddajanje prostorov s strani najemnika drugemu najemniku (podnajem) ni 

dovoljeno in bo pomenilo takojšnjo prekinitev pogodbe. 
 

10. Cene najema športnih površin - telovadnic so določene po sklepu župana Občine Domžale. 
 

Šolski prostor Cena na uro brez DDV  
(v EUR) 

Cena na uro z DDV 
(v EUR) 

Velika telovadnica, Kettejeva (445 m2) 9,79 10,72 

Mala telovadnica, Kettejeva (150 m2) 3,30 3,62 

Vadbeni prostor, Jarše (80 m2) 1,76 1,93 

Večnamenski prostor (avla) 10,57 12,90 

Učilnica  7,38 9,00 

 
 
11. Najemniki, ki do 19. 7. 2019 ne bodo poravnali morebitnih neplačanih najemnin za prejšnje 

obdobje najema, ne bodo mogli začeti uporabljati prostorov, njihov termin pa bo oddan drugemu, 
ki mu najem zaradi zasedenosti ni bil odobren oziroma drugemu zainteresiranemu prosilcu. 

 
 
 
Domžale, dne  4. 6. 2019 
 
 

Ravnateljica OŠ Rodica: 
Milena Vidovič 

 
 
 
 


