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Številka:  
Datum: 1. 9. 2008 
 
 
Zadeva: Cene uporabe šolskih prostorov 
 
Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični je na svoji seji dne 28. 8. 2008 potrdil naslednje cene 
uporabe šolskih prostorov: 
 
I. Uporaba šolskih prostorov za nekomercialno interesno izvajanje programov za učence Osnovne 

šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični oziroma učencev iz Občine Ivančna Gorica 
Cena tako za šolske prostore kakor tudi za športno dvorano je uporaba brezplačna. 
 
II. Uporaba šolskih prostorov za komercialno izvajanje programov vadbe za učence Osnovne šole 

Ferda Vesela Šentvid pri Stični oziroma učencev iz Občine Ivančna Gorica. 
Urni najem prostora v šoli (avla, učilnica …): 5 EUR. 
Urni najem plesne dvorane: 4 EUR. 
Urni najem plezalne stene: 4 EUR.  
Urni najem za športno dvorano: 8 EUR, polovico športne dvorane 6 EUR. 
 
III. Uporaba šolskih prostorov za izvajanje društvene dejavnosti. 
Urni najem prostora v šoli – učilnici za potrebe krajevnih aktivnosti: 2 EUR. 
Urni najem prostora v šoli – avla: 9 EUR. 
Urni najem plesne dvorane: 6 EUR. 
Urni najem plezalne stene: 6 EUR  
Urni najem za športno dvorano: 16 EUR, polovico športne dvorane 12 EUR. 
 
IV. Uporaba šolskih prostorov v nekomercialne prireditvene namene – brez pobiranja pristojbin.  
Cena tako za šolske prostore kakor tudi za športno dvorano je praviloma uporaba 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 …) brez predhodne priprave prostora: 40 EUR. 
Urni najem prostora v šoli (avla, učilnica …) s pripravo prostora: 55 EUR (za vsako naslednjo uro najema 
ima uporabnik 10% popusta). 
Urni najem za športno dvorano s pripravo prostora (zaščita tal, stoli): 125 EUR (za vsako naslednjo uro 
najema ima uporabnik 10% popusta). 
 
Čas uporabe prostora se šteje od trenutka dalje, ko uporabnik prične z nameščanjem tehničnih aparatur 
oziroma v prostor pričnejo prihajati gledalci oziroma udeleženci prireditve in do prevzema prostora, po 
končani prireditvi, s strani predstavnika šole. 
 
Cene veljajo od 1. 9. 2008 dalje. 
 
 
Šentvid pri Stični, 28. 8. 2008 
   
                                                                                                                      Predsednica Sveta šole 
                                                                                                                            Zlatka Kastelic                                                                                
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