POVPRAŠEVANJE
Upravljanje telovadnice v popoldanskem času
VPRAŠANJE OBČINE:
»V naši občini urejujemo zadevo upravljanja s športnimi objekti. Predvsem imamo težavo z
upravljanjem telovadnice, ki jo v popoldanskem času uporabljajo naša društva in klubi. Pri
nas sicer ne gre za brezplačen najem, ker to ni mogoče, imamo pa problem v popoldanskem
in večernem času z vzdrževanjem reda v telovadnici in na igrišču, zato nas zanima, kako
imajo to urejene druge občine. Kdo upravlja s telovadnico in kdo nadzira uporabo v
popoldanskem času oz. v času, ko šola ne obratuje.«
ODGOVORI OBČIN:
BENEDIKT
športno dvorano Benedikt ima v upravljanju Občina Benedikt.
Z OŠ je sklenjena posebna pogodba o uporabi dvorane za izvajanje pouka (7h–15h). V tem
času ima OŠ tudi nadzor nad dvorano.
Od 15. ure dalje in preko vikenda je dvorana namenjena za izvajanje športnih dejavnosti, za
kar občina vsako leto izvede razpis za na najem in koriščenje ŠD ter sklene pogodbe z
uporabniki. V sklopu občinske uprave je zaposlen gospodar športne dvorane, ki skrbi za
dvorano, urnike, evidence uporabe, nadzor v dvorani ipd…
Več informacij najdete tudi na spletni strani:
http://www.benedikt.si/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=100
BLED
S telovadnico upravlja šola, saj je njeno tudi vzdrževanje in plačilo razlike plače za drugega
hišnika, ki v popoldanskem času skrbi za red in ustrezno uporabo šolskih prostorov.
Načelni dogovori med občino in šolo je:
‐ da so popoldanski termini, kjer so v dejavnosti večinsko vključeni šolski otrok brezplačni
(šola s tem razširi možnost aktivnega preživljanja prostega časa za učence),
‐ da je količina brezplačnih najemov ~2/3 celotnih ur najema (če gre za najemnike, ki imajo
večjo količino zasedenih terminov),
‐ večerni termini so plačljivi,
‐ ceno najema določi ravnatelj in jo potrdi Svet šole,

‐ zbrana sredstva se namensko uporabijo za vzdrževanje telovadnic in opreme ter za delno
plačilo hišnika do polne zaposlitve,
‐ ravnatelj uskladi interese uporabnikov in pripravi urnih popoldanske uporabe,
‐ šola (tajnica) pripravi vsakoletne pogodbe o najemu, ki so osnova za izstavljanje računov
za plačljive termine najema,
‐ računovodstvo izstavlja mesečno račune uporabnikom,
‐ šola čisti in vzdržuje prostore in opremo,
‐ za posameznike‐učence je dostop do igrišč , razen igrišča za prvo triado, ki je posebej
ograjeno in namenjeno predvsem popoldanskemu varstvu oz OPB, v popoldanskem času
prost,
‐ brezplačno uporabo za razne dejavnosti dovoli ravnatelj glede na vrsto dejavnosti in na
vključenost učencev,
‐ organizirani uporabniki, npr. društva, lahko v popoldanskem času po minimalni ceni
najamejo zunanja igrišča.
HOČE‐SLIVNICA
Mi imamo Pravilnik o uporabi šolskih telovadnic v Občini Hoče‐Slivnica. Dežurstvo v
popoldanskem času zagotavlja čistilka, ki ima tudi evidenčno knjigo, v katero se vpisujejo
uporabniki telovadnice v popoldanskem času.
HRPELJE‐KOZINA
Občina Hrpelje Kozina je v letošnje letu sprejela Pravilnik o najemu športne dvorane Občine
Hrpelje ‐ Kozina. V njem je določeno, da z objektom do 14.00 ure upravlja Osnovna šola, po
14.00 uri pa s športno dvorano upravlja občina. V naši občini imajo pri uporabi športne
dvorane prednost športna društva in športni klubi, ki vključujejo otroke in mladino do 18.
leta starosti. Ta društva in klubi uporabljajo športno dvorano brezplačno. Ravno tako se
najemnina za uporabo športne dvorane za tekme (otrok in mladine), ki se odvijajo med
vikendi, ne obračunava. Stroške najema športne dvorane plačujejo rekreacijske skupine in
sicer po ceni, ki jo je sprejel občinski svet in je določena v veljavnem ceniku. Hišnik, ki skrbi
za ʺhišni redʺ v športni dvorani vodi dnevno evidenco uporabnikov. Predstavnik oz.
odgovorna oseba vsakega uporabnika se mora pred vadbo javiti pri hišniku, kjer s podpisom
liste prisotnosti prejme ključ garderob. Po končani vadbi je naloga hišnika, da pregleda
garderobe in s svojim podpisom potrdi prejem oz. vračilo ključev s strani uporabnika. S
podpisom hišnik potrjuje tudi prejem garderob in dobro stanje le teh. Prisotnost hišnika je
obvezna, dokler se v športni dvorani nahajajo uporabniki. Občina je z vsemi uporabniki
sklenila pisni dogovor oz. pogodbo katere priloga je ʺhišni redʺ dvorane, požarni red in
urnik vadbe za vse skupine. Hišnik je v rednem delovnem razmerju v osnovni šoli v deležu
10%, 90% pa plačo in ostale materialne stroške plača občina iz proračuna.
JESENICE
S šolskimi telovadnicami upravljajo šole, ki kot upravljavci skrbijo za izvedbo vseh
aktivnosti glede oddaje v najem oz. uporabo (vključno z vodenjem evidenc iz katerih izhajajo
ev. ugotovljene pomanjkljivosti oz. poškodbe na objektu in opremi).
LJUTOMER
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V Ljutomeru imamo urejeno soupravljanje s športno dvorano na način, da je v
popoldanskem času in čez vikend soupravljavec dvorane Javni zavod za šport, izobraževanje
odraslih in mladino Ljutomer, ki je tudi upravljavec ostalih športnih objektov. Za namen
vzdrževanja reda in čistoče je zaposlen vzdrževalec. V ostalih osnovnih šolah v občini
oddajajo v uporabo telovadnice šole, ki izvajajo to kot tržno dejavnost, zato same poskrbijo
za nadzor.
MARKOVCI
Z našo telovadnico, ki je hkrati večnamenska dvorana, upravlja osnovna šola. V
popoldanskem času imamo zaposlenega hišnika (na občini), ki skrbi za red in vzdrževanje,
pa tudi urnik) dvorane v popoldanskem času in čez vikende. Ure kompenzira z delom v
režijskem obratu občine.
NOVO MESTO
V Mestni občini Novo mesto upravljajo s telovadnicami osnovne šole. Po končanem šolskem
programu uporabljajo telovadnice za vadbo športna društva in klubi, ki so izvajalci letnega
programa športa v MONM in imajo prednost pri uporabi objekta pred drugimi izvajalci.
Društva plačajo za uporabo objekta neprofitno ceno, v katero so vključeni samo materialni
stroški (elektrika, komunala, ogrevanje, zavarovanje), in stroški za delo čistilke in hišnika, ki
telovadnico zvečer zaklene. Prejeta sredstva od drugih uporabnikov šolskih telovadnic šole
porabijo za tekoče investicijsko vzdrževanje objektov (lakiranje ali menjava parketa,
popravila in zamenjava luči, oken, športnih rekvizitov, beljenje telovadnice…), ki ga MONM
ne pokriva iz proračuna. Za red, čistočo in nadzor v telovadnici skrbi šola, ker je upravljavec
objekta.
RAČE‐FRAM
Telovadnica OŠ Rače in OŠ Fram je od 15.30 ure dalje v upravljanju Občine Rače ‐ Fram.
Zato občina sestavi urnik vadbe in sklene z uporabniki pogodbe o uporabi telovadnice. V
Račah imamo zaposleno hišnico ki skrbi za red in nadzira uporabo v telovadnici, zjutraj
naslednji delovni dan, pa čistilke čistijo telovadnico pred prvo uporabo telovadnice‐ učenci.
Za telovadnico v Framu nimamo posej zaposlene hišnice temveč čistilka nadzira uporabo
telovadnice. Tudi tukaj se telovadnica čisti naslednji dan zjutraj.
RIBNICA
Občina Ribnica je prenesla zgradbo podružnične osnovne šole z dvorano DC‐16 (velika
telovadnica, ki služi tudi prireditvam s področja kulture) v upravljanje Osnovni šoli dr.
Franceta Prešerna.
Osnovna šola dvorano oddaja zainteresiranim uporabnikom proti plačilu po ceniku, ki ga je
sprejel Svet javnega zavoda, ostale obveznosti pa so urejene s pogodbo. Za čiščenje skrbi
šolska čistilka v okviru svoje delovne obveznosti, saj šolska športna vzgoja poteka v istih
prostorih, čiščenje pa je tako zajeto tudi v šolski sistemizaciji.
ROGAŠKA SLATINA
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V občini Rogaška Slatina so telovadnica v upravljanju šol. Hišnike, ki so prisotni v
popoldanskem času in skrbijo za red in disciplino ter čistilke, ki počistijo telovadnico in
garderobe po koncu treningov pa v celoti krije občina. Po sklepu občinskega sveta je
telovadnica za šport otrok in mladine brezplačna, in sicer med 15. in 18. uro, za ostala
društva iz naše občine pa je cena znižana, tako, da pokriva le materialne stroške.
SREDIŠČE OB DRAVI
V naši občini se stroški elektrika, voda…plačujejo iz občinskega proračuna. Društva in šola
so dogovorili sistem uporabe z določenimi termini. Vsako društvo plača v fond cc 100 € za
morebitno poškodovanje… oz. za nabavo kakšnega rekvizita.
Zadnji uporabnik zaklene in preda ključ hišniku oz kakor so dogovorjeni.
V telovadnici veljajo pravila obnašanja za vse uporabnike in le ti jih morajo spoštovati.
STARŠE
V Občini Starše je to režijski obrat.

S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar,
Generalna sekretarka
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