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Osnovna šola Zalog objavlja 

 

JAVNI RAZPIS ZA NAJEM PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

1. Predmet razpisa je oddaja prostorov, s katerimi razpolaga Osnovna šola Zalog, in sicer: 

 - telovadnica (večja, manjša), 

 - šolska avla, 

 - učilnica za računalništvo, 

 - klasična(e) učilnica(e). 

2. Navedeni prostori so v šolskem letu 2022/23 na voljo predvidoma med 1. 9. 2022 in 31. 8. 2023: 

 - ob delavnikih predvidoma med 17. in 22. uro, 

 - ob sobotah in nedeljah predvidoma med 8. in 22. uro, 

 - v času šolskih počitnic in praznikov predvidoma med 8. in 22. uro. 

V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolske prireditve ali tekmovanja, si OŠ Zalog pridržuje pravico do 

vnaprejšnje odpovedi termina uporabniku. 

3. Zainteresirani izpolnite vlogo, ki je priloga razpisa. Oddate jo po elektronski pošti tajnistvo@oszalog.si do 31. 

8. 2022. Po tem roku bomo upoštevali prijave zgolj v primeru, če šolski prostori za najem še ne bodo zasedeni. 

Prednost pri dodelitvi prostorov bodo imeli: 

- uporabniki, ki bodo svojo vlogo oddali prej (če bodo zainteresirani za isti termin), 

- uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe, 

- dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole. 

4. O dodelitvi termina bodo kandidati obveščeni najkasneje 15. 9. 2022. Osnovna šola Zalog bo z uporabniki 

sklenila pisno pogodbo o uporabi šolskih prostorov z opredeljenim prostorom, časovnim okvirom uporabe ter 

ostalimi obveznostmi. Uporabnina se zaračuna tudi v primeru, ko uporabnik zaradi lastne volje ne bo uporabljal 

najetih prostorov. V primeru, ko bo termin uporabe najemniku odpovedala OŠ Zalog, se uporabnina ne 

zaračuna. 

5. Morebitno oddajanje najetih prostorov drugemu uporabniku ni dovoljeno. Posledično bo OŠ Zalog 

uporabniku prekinila pogodbo. 

6. Uporabniki, ki niso poravnali vseh pogodbenih obveznosti za preteklo leto, ne morejo kandidirati za najem v 

letu 2022/23 oz. se jim prostor ne odda. 

7. Cenik uporabe šolskih prostorov je priloga razpisa. 

         Andrej Krumpak, ravnatelj 
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