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PRAVILA UPORABE TELOVADNICE

1. člen
Telovadnica je del šolskega poslopja, namenjena izvajanju pouka športa v
dopoldanskem času ter za izvajanje rekreativnih dejavnosti za naše učence v okviru
interesnih dejavnosti, občane ter druge uporabnike v popoldanskem času.
Upravljalec telovadnice je OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol.

2. člen
Pravila uporabe telovadnice za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa (športa) so
zapisana v Pravilih šolskega reda. Prav tako omenjena pravila upoštevajo vsi zunanji
izvajalci interesnih dejavnosti, v katere so vključeni predšolski otroci Vrtca pri OŠ J.
Hudalesa Jurovski Dol ter učenci OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol.

3. člen
Uporaba telovadnice je namenjena tudi naslednjim dejavnostim v popoldanskem času:
-

izvajanje treningov ter drugih športnih programov Športnega društva Sv. Jurij,
izvajanje rekreativnih dejavnosti zunanjih uporabnikov,
izvajanje javnih prireditev in programov.

4. člen
Uporabniki odgovarjajo za spoštovanje pravil uporabe telovadnice v času njihove
uporabe, na javnih prireditvah pa mora organizator športne oz. druge prireditve
poskrbeti za varnost vseh udeležencev ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih
določajo veljavni predpisi.
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5. člen
Uporabnik je odgovoren za celotno vsebino programa, ki se odvija v telovadnici in pri
tem je dolžan upoštevati sprejeta pravila.
Upravljalec si pridružuje pravico, da telovadnice ne odda v uporabo ali prekine
pogodbo o najemu telovadnice, v kolikor prihaja do kršitev oz. neupoštevanje sprejetih
pravil.

6. člen
Pri oddaji telovadnice v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem
vrstnem redu:
-

-

zunanji izvajalci interesnih dejavnosti za predšolske otroke Vrtca pri OŠ J.
Hudalesa Jurovski Dol ter za učence OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, izvedba
katerih je po zaključenem vzgojno-izobraževalnem procesu,
ekipe in sekcije Športnega društva Sv. Jurij v Slovenskih goricah,
rekreativne skupine občanov in občank občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah,
drugi uporabniki.
7. člen

Uporabniki telovadnice se lahko na koriščenje telovadnice v tekočem šolskem letu
prijavijo do 5. 9. v tekočem koledarskem letu na obrazcu Prijava na koriščenje
telovadnice za zunanje uporabnike, ki je objavljen na spletni strani šole.
Na podlagi zbranih prijav se oblikuje urnik popoldanske uporabe telovadnice.
Telovadnica se uporablja od 15. 9. do 30. 6. v tekočem šolskem letu.
Upravljalec ima pravico kateremukoli uporabniku odpovedati posamezni termin
uporabe telovadnice zaradi izvedbe šolske prireditve ali katere druge prireditve
občinskega namena ali izjemoma tudi zaradi oddaje telovadnice v komercialne
namene.

8. člen
Zunanji uporabniki telovadnice morajo pred pričetkom uporabe podpisati najemno
pogodbo oz. pogodbo o koriščenju telovadnice.
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Pogodba se praviloma sklepa za obdobje šolskega leta. V pogodbi se natančno določi
čas uporabe telovadnice, cena, odgovornost uporabnikov ter odgovorna oseba
skupine, ki prevzame tudi ključ vhodnih vrat po podpisu reverza o prejemu ključa.
Sestavni del pogodbe so Pravila uporabe telovadnice.
Če pogodba ni podpisana v roku 8 dni po prejemu le-te, se šteje, da je zunanji
uporabnik odstopil od pogodbe.

9. člen
Podpisana najemna pogodba je osnova za izstavitev računa za plačilo uporabe
telovadnice, in sicer dvakrat letno (konec januarja in konec junija). Sredstva,
pridobljena z oddajanjem telovadnice v uporabo, se porabijo za pokrivanje stroškov
obratovanja in vzdrževanja telovadnice.

10. člen
Pogodba z uporabnikom telovadnice se lahko pred njenim iztekom prekine
sporazumno, če se tako dogovorita uporabnik in upravljalec. Lahko pa se prekine tudi
enostransko, če uporabnik krši Pravila uporabe telovadnice ter po opozorilih nadaljuje
z nespoštovanjem sprejetih pravil ali če ne poravna računov za uporabo telovadnice.

11. člen
Uporabniki telovadnice morajo v času uporabe le-te v športne namene uporabljati
športno opremo; za stanje opreme in naprav v času uporabe odgovarjajo uporabniki
prostora materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti.

12. člen
Uporabniki telovadnice so dolžni upoštevati naslednja pravila:
-

za uporabo telovadnice se upošteva čas uporabe telovadnice po urniku,
za vhod in izhod v telovadnico se uporabljajo vhodna vrata v šolo pri telovadnici,
uporaba požarnih vrat z namenom vstopanja in izstopanja v telovadnico je
prepovedana,
vstop v telovadnico je dovoljen v športnih copatih, namenjenih le za dvorano ali
šolskih copatih,
v telovadnico je prepovedano prinašanje hrane in alkoholnih pijač,
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-

po zaključeni vadbi je potrebno vse uporabljene rekvizite pospraviti, prav tako
je potrebno red in čistočo vzdrževati tudi v garderobi oz. po uporabi tušev,
po vadbi je potrebno zapreti okna in ugasniti vse luči (tudi v preddverju šole).

13. člen

Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in na spletni strani
šole.

Pravila uporabe telovadnice so bila objavljena na oglasni deski in na spletni strani
šole 25. 9. 2020.

Vesna Breznik, prof.
ravnateljica

