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Številka dokumenta: 007/21/2017                                                          Trbovlje, 22. 8. 2017 

 

Na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana 

Cankarja Trbovlje (številka odloka: 014 – 26/2016 – 1, z dne 19. 12. 2016, objavljen v Uradnem 

vestniku Zasavja, številka 19/2016, z dne 20. 12. 2016)  Hišnega reda OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje, sprejetega na seji sveta zavoda, dne 21. 2. 2017, je ravnateljica OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje sprejela  

 

SPLOŠNE POGOJE UPORABE PROSTOROV v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje 

 

Splošne določbe 

1. člen 

S temi splošnimi pogoji uporabe prostorov Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje se določajo 

pravice in obveznosti med najemnikom in Osnovno šolo Ivana Cankarja Trbovlje (v 

nadaljevanju: uporabnik) pri uporabi prostorov, in sicer telovadnice in učilnic. 

 

2. člen 

Ti pogoji veljajo za vse izvajalce različnih dejavnosti; če pa je najemnik organizator zbiranja, 

mora upoštevati vse zakonske določbe, ki pritičejo organizatorju zbiranj.  

 

3. člen 

Ti Splošni pogoji uporabe prostorov Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje določajo:  

 

1. namembnost prostorov, 

2. vrste dejavnosti in prireditev, ki se v prostorih izvajajo, 

3. pravice in obveznosti najemnikov in uporabnika. 

 

Namembnost prostorov 

4. člen 

Namembnost prostorov v objektu je naslednja: 

- v telovadnici se izvaja vadba oziroma druga športna dejavnost; otroci so vedno pod nadzorom 

mentorjev oziroma učiteljev ali trenerjev; 

- v telovadnici so lahko tudi občasne športne prireditve, na katere pridejo obiskovalci (npr. 

tekme, turnirji), vendar zanje ni posebej urejenega prostora; 

- učilnice so namenjene pouku ali drugim mirnim dejavnostim. 

 

 

5. člen 

V prostorih objekta iz 1. člena teh Splošnih pogojev uporabe OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je za 

uporabo prostorov in izvedbo prireditev določen naslednji prednostni vrstni red: 

1. prireditve v organizaciji uporabnika objekta (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje), ki jih prireja 

občasno in priložnostno; 

2. najemniki v dogovoru ustanoviteljem, Občino Trbovlje; 

3. najemniki po dogovoru z uporabnikom. 

 

Pravice in obveznosti najemnikov in uporabnika prostorov 

6. člen 

http://www.osic.si/


Vsak najemnik je dolžan: 

1. Prostore uporabiti izključno za namen, ki je opredeljen v teh Splošnih pogojih uporabe 

prostorov OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in v pogodbi, sklenjeni z uporabnikom. 

2. Za prostore skrbeti po načelu dobrega gospodarja. V primeru poškodovanja prostorov, 

opreme, inventarja ali odtujitve opreme oz. inventarja v času uporabe, najemnik prevzema 

materialno in odškodninsko odgovornost in je dolžan z lastnimi finančnimi viri nadomestiti vso 

nastalo škodo, ki lastniku in uporabniku nastane zaradi poškodovanja prostorov in opreme 

zaradi ravnanja najemnika zaradi naklepa ali velike malomarnosti ali pa zaradi opustitve 

dolžnega nadzora najemnika v času uporabe prostorov.  

V primeru poškodbe ali odtujitve, je dolžan obvestiti uporabnika najkasneje prvi naslednji 

delovni dan po ugotovitvi primera. 

3. Upoštevati hišni red in poskrbeti za red na dejavnosti oziroma prireditvi in za varnost 

izvajalcev, udeležencev in obiskovalcev pri uporabi prostorov.  

4. Upoštevati požarni red. 

5. Prostore zapustiti v stanju, kot so bili pred najemom, jih pospraviti in počistiti vključno s 

sanitarijami. 

6. Upoštevati navodila in zahteve uporabnika ali od uporabnika pooblaščenih oseb ter ga sproti 

obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah, ki pomenijo potencialno nevarnost za prostore in ljudi. 

7. Poravnati najemnino za uporabo prostora. 

 

7. člen 

Za uporabo prostorov OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, poleg določil iz 6. člena teh splošnih 

pogojev uporabe, veljajo tudi naslednja določila: 

1. Glede na značaj prireditve (npr. tekme, turnirji) in pričakovano število udeležencev mora 

uporabnik za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti osebo, ki bo skrbela za 

red.  

2. Uporabnik mora poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, povzročajo 

nasilje, izvršujejo kazniva dejanja ali pozivajo k izvrševanju kaznivih dejanj.  

3. Najemnik mora upoštevati vsa navodila in zahteve uporabnika oz. od uporabnika 

pooblaščene osebe. 

 

Naloge uporabnika 

8. člen 

Uporabnik je dolžan: 

1. Prostore predati v stanju, ki omogoča normalno uporabo. 

2. Odpraviti napake na ali v objektu, ki bi najemniku onemogočali uporabo. 

3. Urediti končno čiščenje in ogrevanje prostorov. 

 

Končne določbe: 

9. člen 

Obveščen učiteljski zbor na sestanku 31. 8. 2017. 

 

Uporablja se s pričetkom šolskega leta 2017/2018. 

 

mag. Mojca Lazar Doberlet 

ravnateljica 

 

 

 

 

 

 

 


