Zapisnik
sestanka oblikovanja urnika za najem telovadnice za sezono 2017/18,
29. 8. 2017, ob 19. uri v prostorih Osnovne šole 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. 1. 2012. Šola ni več zavezanec za DDV
zato se le-ta ne obračunava na računu (od 23. 5. 2017). Cene so bodo s 1. 1. 2017 verjetno
nekoliko spremenile (povišale za okrog 5 %).
Vsa vplačila se bodo izvajala preko računov s položnicami. V primeru zamud s plačili bomo
ravnali v skladu z 12. členom pogodbe. Vsa društva ali posamezniki, ki niso poravnali
najemnih stroškov za pretekla leta se ne morejo dogovarjati za termine za šol. leto 2017/18.
Skupine, ki ne izhajajo iz društev (plačujejo fizične osebe) morajo pred začetkom vadbe
vplačati vnaprej najem za 2 meseca, sicer ne morejo pričeti z vadbo. Primer: skupina želi
začeti s septembrom, v avgusti plača za dva meseca, v oktobru prejme prvi račun in ga do
konca meseca plača, kar pomeni, da ima vplačan naslednji mesec … Izjema je skupina
rekreacija Lušečka vas, ki je reden najemnik več let in reden plačnik.

K4.
Prisotni se seznanijo z vzorcem pogodbe, hišnim redom in obrazcem za seznam oseb, ki bodo
vključene v delavnosti posameznih skupin.

Ker zelo težko dobimo nazaj podpisane pogodbe skupine ne morejo pričeti z vadbo pred
podpisom. Velja za vse, tudi za klube. V aprilu se oglasijo na šoli, da bi jim izpisali pogodbo,
ker je nimajo. Prejeli so jo v septembru ali oktobru (2 izvoda, ne podpisali, izgubili).
Ob morebitnem dvigu cen najema se na račun v mesecu spremembe cen zapiše datum
spremembe cene in nova cena.

K5.
Urnik:
 OŠ 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 (ki so imeli poravnane obveznosti iz najemnih pogodb za šolsko leto
2017/18) so dosegli soglasje o terminih.
Pogodbe bodo pripravljene predvidoma do 1. 9. 2017. Vrniti jih je potrebno pred začetkom
vadbe s priloženimi obrazci (hišni red, seznam oseb).
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).
 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.


V lanskem letu smo:
 opraviti temeljito čiščenje igralne površine in jo premazali s proti zdrsnim
premazom,
 zamenjali vrata na vhodu v telovadnico pri šoli
 zamenjali vrata na prehodu iz nečistega hodnika na čisti hodnik



V prihodnje:
 energetska sanacija objekta
 odstranitev dotrajanih vrat na tuširnici

Mnenja prisotnih:
 na splošno zadovoljni

Sestanek je bil zaključen ob 19.50.
Sestanek vodil in zapisnik napisal:
Vinko ZOBEC
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