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ZADEVA: RAZPIS ZA NAJEM ŠOLSKOH PROSTOROV 

Na OŠ Janeza Puharja Kranj Center in na PŠ Primskovo vam lahko omogočimo najem 

naslednjih prostorov: 

Na šoli Center: 

▪ Velike telovadnice, 

▪ Zgornje avle v starem delu, 

▪ Učilnic, 

▪ Ostalih prostorov po dogovoru. 

Na PŠ Primskovo: 

▪ Telovadnice/večnamenski prostor 

▪ Učilnic, 

▪ Ostalih prostorov po dogovoru. 

ČAS UPORABE PROSTOROV 

Navedeni šolski prostori so na voljo: 

▪ od ponedeljka do petka: predvidoma od 17:00 do 21:30 ure 

▪ ob pouka prostih dnevih – po dogovoru (sobote, nedelje, čas šolskih počitnic). 

Najemnikom bodo termini dodeljeni za najem šolskih prostorov za tekoče šolsko leto. 

V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolska tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Janeza 

Puharja Kranj – Center pridružuje pravico, da najemniku v naprej odpove termin. 

PRAVICE DO PREDNOSTNEGA NAJEMA 

Do nadaljnjega pri pravilih najema veljajo pravila, ki veljala na OŠ Simona Jenka Kranj. 

Prednost pri najemu imajo najemniki, ki so prostor imeli v najemu že prejšnje šolsko leto. 

Cenik najema je zaenkrat enak kot ga ima OŠ Simona Jenka Kranj. Glej priponko. 

Vse zainteresirane uporabnike prosim, da izpolnijo obrazec in ga pošljejo do ponedeljka, 27. 

9. 2021 po e – pošti na naslednji e – naslov: info@osjpcenter.si. info@osjpcenter.si ali pošljite 

na naslov OŠ Janeza Puharja Kranj center, Komenskega ulica 4, 4000 Kranj, s pripisom »Razpis 

za najem šolskih prostorov« 

V kolikor se bomo odločili za najem prostorov, bodo veljala pravila NIJZ – ja in pogoja PCT. 

Vsak najemnik bo moral sam poskrbeti za izvajanje protokolov v povezavi z epidemijo SARS – 

COVD 19, ki bodo zapisan v pogodbi o najemu. 

 

V Kranju, 20. 9. 2021       Klemen Markelj, 

         v. d. ravnatelja  
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ODDAJA VLOGE 

Z vlogo se prijavljate na razpis za najem prostorov v tekočem šolskem letu. 

Vloge bodo obravnavane v skladu z določili razpisa. Prijave po roku bodo upoštevane le, če 

razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh razpisanih terminih. 

Na osnovi vlog oddanih v roku določenim z razpisom bodo zainteresiranim prosilcem dodeljeni 

termini za vadbo oz. izvajanje dejavnosti od predvidoma 1. oktobra do 24. junija tekočega 

šolskega leta. 

OSTALO O POGOJIH SODELOVANJA 

O dodelitvi termina bodo prosilci obveščeni najkasneje do 30. 9. 2021 

Osnovna šola bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo uredila medsebojne 

odnose glede najema šolskih prostorov. 

Podatki o najemniku prostorov 

Ime:____________________________________________________________ 

Naslov:__________________________________________________________ 

Davčna številka: _____________________________ Davčni zavezanec: DA / NE 

Ime in priimek odgovorne osebe:______________________________________ 

 GSM:________________________ e - naslov:___________________________ 

Ime in priimek kontaktne osebe: 

 GSM: ________________________ e - naslov:__________________________ 

Naziv želenega najema prostora:______________________________________ 

Želeni dan oz. dnevi najema prostora:__________________________________ 

Želena ura najema prostora: _________________________________________ 

Rezervna izbira prostora in/ali termina: _________________________________ 

Število udeležencev:_________________________________________________ 

Izjavljamo, da so naši stroški najema preteklih let v celoti poravnani: DA / NE 

Kraj in datum:      Podpis odgovorne osebe: 

____________________    _______________________________ 

          

      žig 

mailto:info@osjpcenter.si

