
RAZPIS  
ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV – TELOVADNIC OSNOVNE ŠOLE PRESERJE PRI RADOMLJAH  

V OBDOBJU od 1. 9. 2022 do 24. 6. 2023 
 
1. Predmet razpisa so naslednji šolski prostori–telovadnice, s katerimi razpolaga Osnovna šola Preserje pri Radomljah, 

in sicer:  
- velika telovadnica v izmeri 459,2 m2 , 
- mala leva telovadnica v izmeri 205 m2 , 
- mala desna telovadnica v izmeri 205 m2 , 
- galerija v izmeri  80 m2, 

2. Navedeni šolski prostori–telovadnice so na voljo od 1. 9. 2021 do 24. 6. 2022: 
• od ponedeljka do petka: * od 17.00 do 23.00 ure, 
• v pouka prostih dnevih–po dogovoru (sobote, nedelje, čas šolskih počitnic): predvidoma od 8. do 23. ure. 

* V šolskem letu 2022/23 ne bomo oddajali šolskih prostorov – telovadnic pred 17.00 uro, ker bomo imeli 36 
oddelkov in povečano število obveznih in neobveznih športnih predmetov.. 

3. Prednost pri izbiri prostih terminov za najem šolskih prostorov bodo imeli najemniki, 
• ki izvajajo športne in rekreativne programe za otroke in mladino; 
• ki bodo najeli prostore za obdobje od 1. 9. 2022 do 24. 6. 2023 oz. za najmanj 8 mesecev; 
• ki vodijo interesne dejavnosti na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah; 
• ki imajo poravnane vse finančne in druge obveznosti iz naslova najemnine do Osnovne šole Preserje pri 

Radomljah  najkasneje do konca roka za prijavo oziroma oddajo vlog. 

4. Vloga za prijavo na razpis mora obvezno vsebovati podatke, ki jih določa obrazec za najem telovadnic in av sredstev 
v OŠ Preserje pri Radomljah v šolskem letu 2022/23: 
• naziv in naslov najemnika, 
• priimek, ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov odgovorne in pooblaščene osebe, 
• naziv in naslov prejemnika računov za najem šolskih prostorov, 
• davčno številko, 
• želeni termin, rezervni termin, 
• obliko rekreacije (vrsta/dejavnost), 
• točno definirati aktivnosti, ki jih boste izvajali v šolskih prostorih (to bo potem zapisano v najemni pogodbi) 
• predvideno število udeležencev. 

5. Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 17. 6. 2022. Vlogo (OBRAZEC ZA NAJEM PROSTOROV 2022/23) 
lahko oddate osebno v pisarni tajništva Osnovne šole Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje 
ali pošljete priporočeno na isti naslov s pripisom »Razpis za najem šolskih prostorov«.  
Vloga ki ne bo napisana in oddana na Obrazcu za najem prostorov 2022/23 ne bo upoštevana. 
Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh razpisanih terminih. 

6. O dodelitvi termina bodo kandidati obveščeni najkasneje do 30. 6. 2022. 

7. Osnovna šola Preserje pri Radomljah bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo uredila medsebojne 
odnose glede najema šolskih prostorov–telovadnic.  

8. Plačilo najemnine je v enkratnem znesku ali v skladu z dogovorom in to  za celotno obdobje najema.  
Najemnina se bo zaračunavala za vse termine najema ne glede na to, ali je najemnik prostor koristil ali ne.  

9. Cene najema športnih površin–telovadnic so potrjene s strani župana Občine Domžale. 

Šolski prostor - telovadnica  Cena na uro z DDV (v EUR) 
velika telovadnica 11,06 
mala leva telovadnica 4, 94 
mala desna telovadnica  4, 94 
galerija  1,93 

 

Drobni rekviziti in pripomočki niso všteti v ceno najema šolskih prostorov–telovadnic, ampak se zaračunajo posebej 
po veljavnem ceniku. 

Preserje pri Radomljah, 1. 6. 2022 Ravnateljica: Ana Nuša Kern, prof. 
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