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Številka 12

Preddvor, 2. november 2001

23.
***
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 17/91, 12/92, 55/92, 13/93, 66/93,
8/96 in 36/00), 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01), 15. in
72. člena statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 9. in 20.
člena statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 20/01) sta Občinski svet Občine
Preddvor na 24. redni seji, dne 26.9.2001 in
Občinski svet Občine Jezersko na 21. redni
seji, dne 2.10.2001 sprejela

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor

1.člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 3/99 in Uradni vestnik Gorenjske,
št. 40/99) se v prvi alinei drugega odstavka 9.
člena besedilo »z motnjami v razvoju«
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »s
posebnimi potrebami«.
2. člen
V dvanajsti alinei 14. člena se besedilo »odloča
o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli in vrtcu«
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »obravnava
zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski,
učiteljski, andragoški oziroma pedagoški zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih,
svet
staršev
in
skupnost
učencev,«.

PREDDVOR
Cena 201 SIT (DDV vključen)

LETO VII

3. člen
v 22. členu se v tretjem odstavku doda nova
šestnajsta alinea, ki se glasi: »zagotavlja
izvrševanje odločb državnih organov,«.
Dosedanja
šestnajsta,
sedemnajsta,
osemnajsta,
devetnajsta,
dvajseta
in
enaindvajseta alinea postanejo sedemnajsta,
osemnajsta,
devetnajsta,
dvajseta,
enaindvajseta in dvaindvajseta alinea.
4. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku besedilo »4
leta« nadomesti z besedilom »pet let«.
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo,
ki se glasi: »Mnenje ni potrebno, če se
ravnatelja razreši na njegov predlog.«.
5. člen
V 25. členu se četrti odstavek spremeni tako,
da se glasi: »Pomočnika ravnatelja imenuje in
razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika
ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za
razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z
razlogi seznaniti vzgojiteljski in učiteljski
zbor.«.
6. člen
V 32. členu se v peti alinei drugega odstavka
črta besedilo »in pomočnika ravnatelja«.
7. člen
V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi: »Zavod je dolžan uporabljati sredstva v
skladu z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek
postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
8. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor in Uradnem
vestniku Gorenjske.
Številka: odl 81/01
Preddvor, dne 26.9.2001
Jezersko, dne 2.10.2001
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan

Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar
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24.
***
Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95,
20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
59/99-odločba US, 70/00 in 100/00-sklep US),
20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 20. člena
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 20/01), sta občinski svet Občine
Preddvor na svoji 24. redni seji dne 26.9.2001
in občinski svet Občine Jezersko na svoji 21.
redni seji dne 2.10.2001 sprejela

SPORAZUM
o ureditvi premoženjsko pravnih
razmerij v zvezi z delitvijo premoženja
bivše občine Preddvor na dan
31.12.1998

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki Občina Preddvor in Občina
Jezersko ugotavljata, da sta bili na podlagi
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 56/98) z izločitvijo
Občine Jezersko iz Občine Preddvor
ustanovljeni novi občini Preddvor in Jezersko.
Sporazum delitve premoženja bivše Občine
Preddvor je zasnovan na podlagi sprejete
premoženjske bilance Občine Preddvor in
konsolidirane premoženjske bilance Občine
Preddvor po stanju na dan 31.12.1998 ter
odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Preddvor za leto 1998, ki jih je sprejel občinski
svet Občine Preddvor na seji dne 7.4.1999 in
občinski svet Občine Jezersko na seji dne
22.4.1999.
2. člen
S tem sporazumom občini dogovorita ureditev
medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij in
delitev premoženja bivše Občine Preddvor po
stanju 31.12.1998.
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Premoženje, ki je predmet tega sporazuma je:
nepremično
premoženje,
premično
premoženje, javni zavodi, javne gospodarske
službe, denarna sredstva in delež v konzorciju
CERO.
3. člen
Občini podpisnici tega sporazuma kot
nesporno ugotavljata, da so občine naslednice
bivše Občine Kranj (Mestna občina Kranj ter
občine Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Preddvor in Šenčur) skupaj z novo
ustanovljeno Občino Jezersko, na podlagi
medsebojnega dogovora podpisale »Dogovor
o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih
razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše
občine Kranj na dan 31.12.1994« (Uradni list
RS, št. 101/00, v nadaljnjem besedilu:
dogovor), ter dopolnitve dogovora oz.
prečiščeno besedilo, in sicer na 19. seji
občinskega sveta, dne 14. 2.2001, Občina
Jezersko pa na 18. redni seji občinskega
sveta, dne 20.2.2001. Predmet delitve po tem
sporazumu, torej ni delitev premoženja bivše
Občine Kranj.

II. DELITEV PREMOŽENJA
Nepremično premoženje
4. člen
Nepremično premoženje, ki leži na območju
novo nastalih občin, so občine razdelile z
dogovorom
iz
prejšnjega
člena
tega
sporazuma in pripada posamezni občini po legi
nepremičnine. Seznama nepremičnin sta
priloga tega sporazuma (priloga št.1).
Premoženje bivših krajevnih skupnosti, ki so
prenehale z delom po določbah zakona, se deli
po legi.
Premično premoženje
5. člen
Premičnine obsegajo predmete in stvari, ki so
jih uporabljali občinski organi Občine Preddvor
in organi krajevnih skupnosti. Novo nastali
občini postaneta lastnici premičnin, ki so v
prostorih krajevnih skupnosti in premičnin, ki
so bile pridobljene po 1.1.1995.
Premičnine se razdelijo po legi uporabe.
Seznam premičnin v lasti Občine Preddvor, ki
pripada Občini Jezersko, je priloga tega
sporazuma (priloga št. 2).
Občini s posebnim dogovorom med seboj
razdelita tudi programsko in strojno opremo in
sicer:
⇒ za potrebe turističnih informacij Občin
Preddvor in Jezersko;
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za potrebe odmere nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča;
Občini
Jezersko
pripada
arhivska
dokumentacija, ki se izključno nanaša na
območje Občine Jezersko (gradbeni načrti,
ekspertize,
lokacijska
dokumentacija in
podobno), bodisi v originalu ali v kopijah.
Dokumentacijo s seznamom prejme Občina
Jezersko v 90-ih dneh po podpisu tega
sporazuma. Do izteka navedenega roka ima
Občina Jezersko pravico do vpogleda in
prevzema posamičnih dokumentov v originalu
ali kopiji, v kolikor bo to potrebno za njeno
tekoče poslovanje.
Dokumente lahko prevzame župan ali njegov
pooblaščenec.

⇒
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Občino Preddvor 2.800 glasov oziroma 0,96 %,
za Občino Jezersko pa 700 glasov oziroma
0,24 %.
Denarna sredstva
9. člen
Na podlagi sporazuma o delitvi denarnih
sredstev in obveznostih, nastalih do 31.
decembra 1998, pod številko 01/99, z dne
07.12.1999, sta Občini Preddvor in Jezersko
razdelili denarna sredstva na žiro računu bivše
Občine Preddvor na dan 31.12.1998, denarna
sredstva na žiro računu krajevnih skupnosti in
sredstva stalne proračunske rezerve (priloga
št. 5).

Javni zavodi
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ustanoviteljske pravice, ki se nanašajo na edini
javni zavod so urejene z Odlokom o ustanovitvi
javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Matije Valjavca Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 5/99 z dne 25. oktobra
1999 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/99, z
dne 22. oktobra 1999) in s pogodbo o
medsebojnih
pravicah,
obveznostih
in
odgovornostih,
ki
izhajajo
iz
naslova
ustanoviteljskih pravic javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor, pod štev. odl. 53/99, z dne
9.11.1999, ki je priloga tega sporazuma
(priloga št. 3).
Javne gospodarske službe
7. člen
Glede javne gospodarske službe JP Komunala
Kranj veljajo določbe Odloka o statusnem
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Kranj, p.o., v Komunalo Kranj, javno podjetje,
d.o.o. (priloga št. 4), ki je bil sprejet na 6. seji
občinskega sveta Občine Preddvor dne
26.5.1999 in na 3. izredni seji občinskega sveta
Občine Jezersko dne 28.5.1999, po katerem
znaša višina osnovnega kapitala po bilanci
stanja na dan 31.12.1998 za Občino Preddvor
4,21 % in za Občino Jezersko 1,44 %.
Delež v konzorciju CERO
8. člen
Občina Preddvor je na podlagi podpisa
Sporazuma o pristopu k projektu CERO
članica konzorcija.
Delež bivše Občine Preddvor znaša 3.500
glasov oziroma 1,2 %.
Delež se razdeli v razmerju 80 % Občina
Preddvor, 20 % Občina Jezersko, kar znaša za

10. člen
Z uveljavitvijo tega sporazuma so urejena vsa
medsebojna premoženjsko pravna razmerja v
zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine
Preddvor, zato se obe novi občini, Občina
Preddvor in Občina Jezersko zavezujeta, da iz
tega naslova druga od druge ne bosta terjali
ničesar več. V tej posledici bosta tudi izvedli
ustrezne vknjižbe v poslovnih izkazih oz.
zaključnih računih.
11. člen
Ta sporazum velja, ko ga na svojih sejah v
enakem besedilu sprejmeta občinska sveta
Občine Preddvor in Občine Jezersko ter
podpišeta župana obeh občin.
Sporazum se objavi v uradnih glasilih obeh
občin podpisnic.
12. člen
Ta sporazum je spisan v štirih (4) izvodih od
katerih prejme vsaka občina podpisnica po dva
izvoda.
Številka: 46000-001/99-sp01/1
Preddvor, 19.10.2001
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan

Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar
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25.
***
Na podlagi 6. člena Pravilnika o načinu
oddajanja šolskih prostorov v uporabo (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/00) ter 15. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99),

2. november 2001

4. člen
Sklep začne veljati z dnem podpisa, uporablja
pa se od 01.septembra 2001 dalje.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep
o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov
št. 01-s65/2 z dne, 26.09.2001.
Številka: 01-s72/2
Datum: 17.10.2001

izdajam
Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

SKLEP
o določitvi cen za oddajanje šolskih
prostorov

1. člen
V skladu s 6. členom Pravilnika o načinu
oddajanja šolskih prostorov v uporabo v
Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, Šolska
ulica 9, 4205 Preddvor in v Podružnični šoli
Kokra, Kokra 23, 4205 Preddvor, se cene za
uporabo šolskih prostorov uskladijo z rastjo
cen življenjskih stroškov v obdobju od 01.
januarja 2000 do 31. avgusta 2001, tako da
znašajo za:
⇒ TELOVADNICO
2.240,00 SIT
za 60 minut uporabe (v ceno je vključena
tudi uporaba garderobe in umivalnice s
toplo vodo)
⇒ UČILNICO
1.120,00 SIT
za 60 minut uporabe
⇒ SPECIALNO UČILNICO
2.810,00 SIT
za 60 minut uporabe
⇒ AVLO
1.460,00 SIT
za 60 minut uporabe
2. člen
Najemnina za uporabnike, ki so opredeljeni v
3. členu Pravilnika o načinu oddajanja šolskih
prostorov v uporabo je 50 % nižja od
najemnine določene v prvem členu tega
sklepa.
3. člen
Cene določene v prvem členu tega sklepa
veljajo od 01. septembra 2001 dalje.

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
tel 275 10 00, fax 275 10 20, email preddvor@siol.net D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2001
je 2.376 SIT (DDV v višini 8% v višini 176 SIT je
obračunan v ceni) - žiro račun 51500-630-50197 reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu

