
Zapisnik  

sestanka oblikovanja  urnika za najem telovadnice za sezono 2022/23, 

25. 8. 2022, ob 18. uri v Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane 

 

Prisotni predstavniki klubov, sekcij in rekreacijskih skupin  

(Priloga LISTA PRISOTNOSTI) 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. Splošni pogoji za oblikovanje urnika 

3. Cenik, vplačila 

4. Pogodbe, hišni red, seznam oseb 

5. Urnik  

6. Razno 

 

K1.  

Pom. ravnateljice Osnovne šole Poljčane, Vinko Zobec, pozdravi prisotne in ugotovi 

prisotnost (Priloga – lista prisotnosti). 

 

K2.  

Splošni pogoji za sestavo urnika temeljijo na   

7. členu P R A V I L N I K-a   o upravljanju športnih objektov v občini Poljčane, ki pravi 

"Prednostno pravico uporabe športnega objekta imajo uporabniki po naslednjem vrstnem redu: 

- javni vzgojno-izobraževalni zavodi, za potrebe izvajanja svoje zakonsko predpisane 

dejavnosti, 

- izvajalci nacionalnega programa športa, 

- športna društva, ki so registrirana v kraju lokacije športnega objekta, 

- posamezniki ali interesne skupine s stalnim prebivališčem v kraju lokacije športnega 

objekta za izvajanje športne in rekreativne dejavnosti, 

- ostali uporabniki športnega objekta." 

 

K3.  

Udeleženci so seznanjeni s cenikom, ki velja od 1. 11. 2021.  

 
 

Vsa vplačila se bodo izvajala preko računov s položnicami. V primeru zamud s plačili bomo 

ravnali v skladu z 12. členom pogodbe.  

 

K4. 

Prisotni se seznanijo z vzorcem pogodbe, hišnim redom (dodatek COVID 19) in obrazcem za 

seznam oseb, ki bodo vključene v delavnosti posameznih skupin. Ob podpisu pogodbe vodja 

skupine odda seznam članov skupine.  



 

 

K5. 

 

Urnik: 

• Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane 

• Klubi Občine Poljčane 

• posamezniki ali interesne skupine s stalnim prebivališčem v kraju lokacije športnega 

objekta za izvajanje športne in rekreativne dejavnosti skozi celo leto 

• posamezniki ali interesne skupine s stalnim prebivališčem v kraju lokacije športnega 

objekta za izvajanje športne in rekreativne dejavnosti za določena obdobja 

 

Prisotni predstavniki so dosegli soglasje o terminih.   

Pogodbe bodo pripravljene predvidoma do 1. 9. 2022 in z vsemi prilogami poslano po e pošti. 

Vrniti jih je potrebno pred začetkom vadbe s priloženimi obrazci (hišni red, seznam oseb, izjave 

PCT).  

 

K6. 

 

• Skupina lahko koristi najem v dogovorjenem terminu. Če je dogovor od 19.00 do 20.30 se 

potem zaradi zamude članov ne more prestaviti na od 19.15 do 20.45. 

• V primeru po kakršnih koli težav (hladno, vroče, mrzla voda, poškodbe rekvizitov in 

opreme, manjki opreme …) se obrnite na hišnika ali pom. ravnateljice. 

• Koše in zaveso naj spušča in dviguje odgovorna oseba (hišnik ali v primeru samostojnosti 

vodja skupine). Vratca omarice za opravljanje s koši in zaveso morajo biti po opravljanju 

ZAPRTA. 

• Na šolskem zemljišču ni dovoljeno kaditi.  

• Uporaba garderob v telovadnici, trening na zunanjih igriščih. 

• Zunanji uporabniki, ki imajo ključ telovadnice zaradi samostojnosti skupine morajo 

poskrbeti, da je telovadnica zaklenjena. Tisti, ki jo je odklenil mora poskrbeti, da jo bo 

tudi zaklenil ali to dolžnost v kontaktu prenesel na hišnika upravljavca telovadnice. 

Samostojni zunanji uporabniki so dolžni po zaključku izklopiti razsvetljavo in zakleniti 

omarice z rekviziti. 

• Garderobe v telovadnici niso namenjene za druženje ob najrazličnejših praznovanjih. 

• Starši ne morejo spremljati vadbe svojih otrok tako, da sedijo obuti na klopeh v 

telovadnici. Za starše je prostor na tribunah. V primeru nespoštovanja dogovora po 

opozorilo vadba za tisto skupino ukinjena. 

• Vsi skupaj smo dolžni varčevati z električno energijo. Samostojne skupine si vklopijo 

toliko luči kot jih resnično rabijo. Verjetno za običajno rekreacijo ne potrebujemo vklopiti 

vseh treh vrst luči in še pomožne. 

• Za telovadnico se na šolskem igrišču izvajajo gradbena dela. Na gradbišče vstop 

nezaposlenim ni dovoljen. Prav tako naj uporabniki vozil ne parkirajo na zahodni strani 

telovadnice (priti bloku). 

• Vprašanje prisotnih. Ali bo v telovadnici hišnik? Hišnika v telovadnici ni. Uporabniki 

samostojno pripravijo ali pospravijo športne rekvizite za rekreacijo, v kolikor tega ne 

storijo, to uredi najemodajalec. Predhodno se uporabnikom pokaže, kje so pripomočki in 

kako se namestijo. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.00.                Sestanek vodil in zapisnik napisal: 

Vinko ZOBEC 

 

PRILOGA 

 Lista prisotnosti 

 

 

 



 


