OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1 • 4220 ŠKOFJA LOKA • TEL.: (04) 506 11 13 • FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: info@os-igroharja.si • spletna stran: http://www.groharca.si/

Datum: 10. 9. 2021
CENIK UPORABE ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
v času od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022
Telovadnica: termini od ponedeljka do petka
60 minutni najem
ZAP. ŠT.
UPORABNIK
CENA v EUR
Šolski krožki različnih športnih panog (do 17.30) - dejavnost izbira
1.
brezplačno
šola
2.
Klubske osnovnošolske ekipe – plačnik Občina Škofja Loka
10,00 €
3.
Kadeti, mladinci, člani, članice
15,00 €
Rekreativne skupine, ki niso financirane iz proračuna Občine Škofa
4.
17,25 €
Loka
Termini najema so praviloma zakupljeni za najmanj 8 mesecev, razen za klube velikega
nogometa, ki morajo zakupiti termine najmanj za 5 mesecev. Za rekreacijo je zakup najmanj
7 mesecev. Alpska šola in nogomet lahko uskladita termine med sabo po sistemu 4+4.
V zakupljenem obdobju se društvu ali rekreacijski skupini obračuna vsa kvota plačljivih
terminov kjer so izvzeti le termini za praznike, termini potrebni za popravila in vzdrževanje
objekta, termini, na katerih se odigra prvenstvena tekma in termini, ko šola odpove vadbo
zaradi prireditev in drugih dejavnosti šole. Ta se obračuna po ceniku za tekme. Izven
zakupljenega obdobja se termini obračunajo po dejanski uporabi.
Telovadnica: termini za vadbo - sobota, nedelja
60 minutni najem
ZAP. ŠT.
UPORABNIK
CENA v EUR
1.
Klubske osnovnošolske ekipe
10,00 €
2.
Kadeti, mladinci, člani, članice
15,00 €
Rekreativne skupine, ki niso financirane s proračuna Občine Škofa
3.
17,25 €
Loka

KLUBSKE TEKME:
60 minutni najem
ZAP. ŠT.
UPORABNIK
1.
Klubske osnovnošolske ekipe
2.
Kadeti, mladinci
3.
Člani, članice
Rekreativne skupine, ki niso financirane s
4.
proračuna Občine Škofa Loka

Čas najema
1 ura tekme ali turnirja
1 ura tekme ali turnirja
1 ura tekme ali turnirja

CENA v EUR
10,00 €
15,00 €
30,00 €

1 ura tekme ali turnirja

34,50 €

Čas uporabe prostorov za tekme se upošteva od prihoda ekip in do njihove odhoda. Za
tekmo šola nudi 1 garderobo na ekipo, 30 minut pred tekmo. Minimalni čas, ki ga
obračunamo za 1 tekmo je 2 uri. Če sta ekipi dalj časa v prostorih šole se obračuna
uporabnina še za vsako nadaljnjo začeto uro.
Uporabniki izven škofjeloške občine imajo 15 % dražjo uporabnino za treninge in
tekmovanja, za prireditve pa 15 % višje od ranga članske kategorije.
Balkon brez uporabe plezalne stene:
60 minutni najem
ZAP. ŠT.
UPORABNIK
CENA v EUR
1. Klubske osnovnošolske ekipe
3,00
2. Kadeti, mladinci, člani, članice
3,00
3. Rekreativne skupine
3,00
Do 17.30 ure je za klubske osnovnošolske ekipe najem brezplačen, en termin do 18.30 plača
občina, vendar vsak dan za različnega uporabnika, po 18.30 so termini plačljivi po ceniku.
Uporabniki izven škofjeloške občine imajo 15 % dražjo uporabnino za treninge in
tekmovanja, za prireditve pa 15 % višje od ranga članske kategorije.
Balkon z uporabo samo plezalne stene:
60 minutni najem
ZAP. ŠT.
UPORABNIK
CENA v EUR
1. Klubske osnovnošolske ekipe
6,00
2. Kadeti, mladinci, člani, članice
8,00
3. Rekreativne skupine
10,00
V skladu z dogovorom med občino, šolo in plezalnim klubom Kinezis uporabljata plezalno
steno izključno šola in PK Kinezis. V primeru, da jo želi uporabljati še kdo drug se mora o tem
dogovoriti s šolo in PK Kinezis.
Učilnice: 60 minut
PROSTOR
UČILNICE
brez uporabe projektorja
UČILNICE
z uporabo projektorja
RAČUNALNIŠKA UČILNICA
brez uporabe projektorja
RAČUNALNIŠKA UČILNICA
z uporabo projektorja
UČILNICA GOSPODINJSTVA

-

VRSTA NAJEMA
nekomercialni najem
komercialni najem
individualni pouk za osnovnošolce
nekomercialni najem
komercialni najem
nekomercialni najem
komercialni najem
nekomercialni najem
komercialni najem
nekomercialni najem
komercialni najem

CENA v EUR
5,5
7,5
2,0
8,00
11,00
15,00
19,00
20,00
28,00
10,00
18,00

Za individualni pouk glasbenih šol in izvedbo tečajev najemnik ustrezno zniža ceno tečaja za
učence naše šole.
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Večnamenski prostor: 60 minutni najem
ZAP. ŠT.
UPORABNIK
1.
Društva, ki izvajajo dejavnost za osnovnošolce
RAZLIČNI
- ne komercialni, brez uporabe projektorja
2.
- ne komercialni, z uporabo projektorja
- komercialni, z uporabo projektorja

Telovadnice – podružnične šole: 60 minut
VRSTA NAJEMA
- nekomercialni najem
- komercialni najem

CENA v EUR
6,00 €
8,50
14,00
25,00

CENA v EUR
3,00
5,5

Cenik je usklajen tudi na aktivu ravnateljev občine Škofja Loka dne 10. 9. 2021.
Cene najema telovadnic so usklajene z Navodili župana Občine Škofja Loka z dne 6. 8. 2009.

Marko Primožič, ravnatelj
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