
ODDAJA ŠOLSKIH PROSTOROV 
 

Zunanji uporabniki šolskih prostorov morajo pred uporabo skleniti s šolo pogodbeno razmerje. 

Praviloma se dejavnosti zunanjih uporabnikov odvijajo od ponedeljka do petka od 17.30 do 22.00. 

Koordinator šolskih prostorov, imenovan s strani vodstva šole, uporabnikom dovoli vstop v šolske 

prostore največ 10 minut pred začetkom dejavnosti.  

Med dejavnostjo je šola zaklenjena,  prisotnost gledalcev oziroma naključnih obiskovalcev ni dovoljena. 

Vodja skupine je odgovoren, da se udeleženci gibljejo samo po prostoru in uporabljajo opremo šole, ki 

je zapisana v pogodbi. 

Vodja je odgovoren za vse poškodbe in nepravilnosti, ki nastanejo v času dejavnosti. 

 

Športno dvorano, učilnice in druge prostore ponujamo v uporabo tudi zunanjim uporabnikom po 

naslednjih cenah: 

I. Uporaba šolskih prostorov in šolske dvorane za nekomercialno interesno izvajanje programov 
učencev Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični oziroma za učence iz Občine Ivančna 
Gorica je praviloma brezplačna, če se (praviloma) ne pobira pristojbina za udeležbo.  

 
 
II. Uporaba šolskih prostorov za komercialno izvajanje programov vadbe (pobira se pristojbina) 

za učence Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični oziroma učence iz Občine Ivančna 
Gorica je plačljiva, in sicer stane: 
 

 urni najem prostora − učilnica – 6 € 

 urni najem prostora − avla – 12 € 

 urni najem plesne dvorane – 6 € 

 urni najem plezalne stene – 6 € 

 urni najem fitnesa – 12 €  

 urni najem športne dvorane – 10 €  

 urni najem polovice športne dvorane – 7 € 
 

III. Uporaba šolskih prostorov za izvajanje društvene dejavnosti 
 

 urni najem prostora v šoli – učilnice za potrebe krajevnih aktivnosti – 2 € 

 urni najem plezalne stene – 8 €  

 urni najem plesne dvorane – 6 €   

 urni najem fitnesa – 12 €  

 urni najem športne dvorane – 16 €,  

 urni najem polovice športne dvorane – 12 € 
 

IV. Uporaba šolskih prostorov v nekomercialne (dobrodelne) namene brez pobiranja pristojbin 
 

Uporaba šolskih prostorov in tudi športne dvorane je praviloma brezplačna oziroma se zaračunava 

samo varovanje in čiščenje prostorov ter okolice šole. 

V. Uporaba šolskih prostorov v komercialne prireditvene namene – s pobiranjem pristojbin:  



 

 urni najem prostora v šoli (avla, učilnica ipd.) brez predhodne priprave prostora – 40 €, 

 urni najem prostora v šoli (avla, učilnica ipd.) s pripravo prostora – 60 € (za vsako naslednjo 
uro najema ima uporabnik 10 % popusta), 

 urni najem športne dvorane s pripravo prostora (stoli, zaščita tal ipd.) – 125 € (za vsako 
naslednjo uro najema ima uporabnik 10 % popusta). 

 

Pridobljena finančna sredstva iz tržne dejavnosti bomo namenili sofinanciranju ID, podpori plačljivih 

programov, nakupu učne tehnologije in strokovnemu izobraževanju delavcev.   

 


