
PRAVILNIK O UPORABI  TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE PETROVČE 
 

1. 
Vsak koristnik telovadnice mora čuvati in ohranjati lastnino, s katero upravlja šola.  
 

2. 
Zaradi zunanjih uporabnikov telovadnice ne sme trpeti osnovna dejavnost ter program življenja in dela šole.  
 

3. 
Zunanji uporabniki smejo uporabljati prostore telovadnice le po predhodnem dogovoru z ravnateljico in podpisu 
pogodbe. Uporabnik je dolžan obvestiti šolo vsaj 7 dni pred prekinitvijo pogodbe.  
 

4. 
Brez trenerja – vaditelja ali strokovno usposobljenega vodje skupine, ki odgovarja za strokovnost dela, za varnost 
prisotnih in za vse naprave, nima nihče pravice vstopa v telovadnico. 
Vaditelj ali strokovni vodja se dogovarja s skrbnikom telovadnice in upošteva njihova navodila. V kolikor se prostori 
koristijo v nasprotju s prvim odstavkom, vodstvo šole ne nosi odgovornosti za nastalo škodo.  
 

5. 
Vstop v telovadnico ni dovoljen v čevljih. Vadba je dovoljena v športni opremi. Obvezno je preoblačenje v 
garderobah in ne v telovadnici. Orodja je potrebno nameščati in pospravljati pazljivo, ob ustrezni uporabi za to 
namenjenih vozičkov. Blazine nosijo po štirje telovadci. Vsa orodja in rekvizite se po končani vadbi vrne na svoje 
mesto.  

 
6. 

Vsak uporabnik telovadnice je dolžan varčevati z električno energijo in toplo vodo. Po končani vadbi je dolžan ugasiti 
luč v telovadnici in garderobah, oz. v prostorih, ki jih je koristil. Potrebno je paziti na red in čistočo v umivalnicah, 
sanitarijah in garderobah.  
 

7. 
Kajenje, prehranjevanje in pitje alkoholnih pijač je v vseh prostorih prepovedano.  
 

8. 
Prioriteta pri uporabi telovadnice so naslednja:  
1. Športna vzgoja za potrebe šole 
2. Prireditve po planu šole 
3. Razna tekmovanja v okviru šolskega športnega društva  
4.Treningi drugih društev, klubov, sekcij 
5. Rekreacija  
 

9. 
Uporabniki so dolžni spoštovati vnaprej dogovorjeni čas uporabe prostorov in ostala določila hišnega reda. V primeru 
nespoštovanja hišnega reda se kršitelju prepove nadaljnja uporaba prostorov.  
 

10. 
Vodja skupine je dolžan sporočiti vsako nastalo ali opaženo škodo skrbniku takoj, ko ta nastane. Povzročitelj mora 
škodo v najkrajšem času odpraviti ali stroške poravnati, sicer se mu onemogoči nadaljnja uporaba objekta.  

 
11. 

Za organizacijo raznih tekmovanj se mora organizator predhodno dogovoriti z upravljalcem.  
 

12. 
Na tekmovanjih, kjer so prisotni gledalci, je prireditelj dolžan skrbeti za red in organizirati redarsko službo. Gledalci so 
le na tribunah. Za morebitno škodo gledalcev odgovarja prireditelj oz. organizator.  
 

13. 
Stroški uporabe telovadnice se zaračunavajo po dogovorjeni ceni med upravljalcem in uporabnikom.  
 

14. 
V primeru izjave uporabnika, da sprejema določila tega pravilnika za vzpostavitev najemniškega razmerja  se le ta  
sklene za dobo enega šolskega leta.  
 

OŠ Petrovče 
        Irena Kolar, ravnateljica 


