
 

_____________________________________________________________________________________________________________   
T +386 (0)5 7318920 / os.komen@guest.arnes.si / http://www.os-komen.si / ID št. za DDV.: SI23027746 / Matična št.:5087554000  

  

RAZPIS ZA ODDAJO ŠOLSKIH PROSTOROV V UPORABO ZA ŠOLSKO LETO 

2022/2023  

  

Datum objave: 27. 7. 2022  

  

Razpis velja do zapolnitve kapacitet  

  

Interesente za uporabo šolskih prostorov OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61 a, 

6223 Komen obveščamo, da zbiramo prijave za šolsko leto 2022/2023. Na razpisu lahko 

sodelujejo društva, pravne in fizične osebe.  

  

Šolski prostori, ki se dajejo v uporabo:                       Cena uporabe na uro (od 1. 1. 2023):  

• telovadnica Komen        20,80 € z DDV  

• telovadnica ¼ - učenci Komen*      5,20 € z DDV  

• telovadnica ½ - otroci vrtec Komen      10,40 € z DDV    

• telovadnica Štanjel        15,00 € z DDV  

• telovadnica ¼ - učenci Štanjel*      3,75 € z DDV  

• telovadnica ½ - otroci vrtec Štanjel     7,50 € z DDV  

• trim kabinet Komen        15,00 € z DDV  

• trim kabinet ¼ - učenci Komen*      3,75 € z DDV  

• trim kabinet ½ - otroci vrtec Komen*     7,50 € z DDV  

• učilnica Komen        8,05 € z DDV  

• računalniška učilnica Komen       11,50 € z DDV  

• učilnica Štanjel        8,05 € z DDV  

Legenda: * cena najema za klube, društva,…. v katere so vključeni učenci OŠ Komen  

  

Čas uporabe prostorov je 60 minut. Prostori so na voljo od ponedeljka do petka od 15.00 

do 20.45 ure. Veljavne cene uporabe prostorov so potrjene s strani Sveta šole OŠ KOMEN 

in Občine Komen.  

  

Uporabnik je dolžan plačati rezervirane termine v skladu s sklenjeno pogodbo. V ceno je 

vključeno tudi koriščenje garderob, sanitarij in tušev.  

  

Zainteresirana društva, skupine ali posamezniki morajo vlogo z uporabo prostorov za šolsko 

leto 2022/2023 posredovati v elektronski obliki na naslov doris.pozar@os-komen.si, 

najkasneje do 31. 8. 2022 ali jo prinesti osebno v tajništvo šole. Za več informacij v zvezi 
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z uporabo prostorov kontaktirajte tajništvo, na telefonsko številko 05/731 89 20 ali preko 

zgoraj navedenega e-naslova.  

  

Na osnovi posredovanih vlog bo OŠ Komen pripravila predlog koriščenja prostorov. V roku 

5 delovnih dni morajo uporabniki prostorov zavodu vrniti podpisan izvod pogodbe. Če 

podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v roku 5 dni, se šteje, da je uporabnik 

odstopil od pogodbe.  

  

Vsi potrebni obrazci so dostopni na spletni strani šole OŠ KOMEN.  

  

  

Ravnateljica:  

Dunja Peric, prof.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


