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Šolsko leto 2017/2018 

URNIK KORIŠČENJA TELOVADNICE 

URA PONED. TOREK SREDA ČETRT. PETEK SOBOTA NEDELJA 

7.30-8.15  Andreja Andreja Andreja Andreja   

8.20-9.05 Erika Suzana Duška Alenka Alenka  

9.30-10.15 Suzana 
Andreja 

Duška Andreja Duška Jasna  

10.20-11.05 Tatjana Tatjana 
Erika 

Hedvika Jasna Hedvika  

11.10-11.55 Alenka Jasna Petra Petra Erika 
Tatjana 

 

 

12.00-12.45 Hedvika OPB ATLETIKA 
1.triada 

OPB Petra    

12.50-13.35 OPB OPB ATLETIKA 
2.triada 

OPB OPB   

13.40-14.25 OPB OPB OPB OPB OPB   

        

15.00-16.00 15.30-17.00 
rekreacija 

BOSIO 

rekreacija 
SIVKA 

rekreacija 
za predšol. 

otroke 

rekreacija 
SIVKA 

   

16.00-17.00    
 

    

17.30-19.00  rekreacija 
PARFANT 

 rekreacija 
RAKUŠA 

ŠMD 
Blagovna 

 rekreacija 
MERSLAVIČ 

19.15-20.45 ŠMD 
Blagovna 

rekreacija 
KEA 

rekreacija 
KUKIČ Mira 

rekreacija 
GORJAK 

rekreacija 
DOLE 

  

 

HIŠNI RED: 

• vstop v telovadnico je dovoljen samo pod vodstvom učiteljev, vaditeljev ali trenerjev 

• vstop v telovadnico je dovoljen samo v času, ki je določen po urniku 

• vstop v telovadnico je dovoljen samo v copatih (posebej za telovadnico) 

• v telovadnici mora vladati red in športno vedenje, za kar so odgovorni učitelji, vaditelji ali trenerji 

• vsaka skupina se je dolžna držati predpisanega časa za vadbo 

• orodje se mora po končani vadbi pospraviti, za kar je odgovoren vaditelj 

• vse luči se morajo po končani vadbi ugasniti (svetijo naj po potrebi) 

• kajenje in uživanje pijač v telovadnici in pripadajočih prostorih je prepovedano 

• vsako škodo, nastalo v telovadnici, stranskih prostorih in na orodju, je treba poravnati v 8 dneh 

• uporabniku, ki v zakonitem roku ne pokrije stroškov telovadnice, se odvzame pravica do najema telovadnice 

• najemnik, oziroma uporabnik telovadnice je dolžan dosledno upoštevati vsa navodila in zahteve šole 

• skupini, ki ne bo upoštevala hišnega reda, se bo vstop v telovadnico prepovedal  
 
Prosim vse uporabnike prostorov, da se držite urnika in hišnega reda. 
 
          Ravnatelj: 
                Marjan Gradišnik 

9.00 – 10.00 
rekreacija 

BOSIO 


