URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 2

Preddvor, 27. marec 2000

2.
***
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in
33/89), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/97,
3/99 in 7/99) in 15., 20. ter 72. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/99), je Občinski svet na svoji
13. seji, dne 15.3.2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
9/97, 3/99 in 7/99), se besedilo v 8. in 9. členu
dopolni z novo točko dejavnosti oz. namena
uporabe zazidanih stavnih zemljišč. tako da se
po novem glasita:
8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oz. namena
uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem
odloku razvrščena:
A. na stavbna zemljišča za stanovanjske
objekte
B. na stavbna zemljišča za poslovne namene
gospodarskih
dejavnosti
(enotna
klasifikacija dejavnosti)
C. na stavbna zemljišča za poslovne namene
gostinstva in trgovine na drobno, obrti
D. na stavbna zemljišča za poslovne namene
družbenih dejavnosti
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E. na stavbna zemljišča za poslovne namene
bančništva, poštega prometa, upravne
dejavnosti
F. na stavbna zemljišča za poslovne namene
ostalih dejavnosti
G. na stavbna zemljišča za počitniške objekte
H. na stavbna zemljišča za počitniške objekte,
v katerih je stalno prijavljena vsaj ena
oseba
9. člen
Število
točk
za
stanovanjske,
počitniške ali poslovne površine se glede na
vrsto dejavnosti oz. namene uporabe ter lege
kjer leži, določi po naslednji tabeli:

lega
območja
1.
2.
3.
zemljišča
območje območje območje

vrsta
prostora

A
B
C
D
E
F
G
H

12
200
200
10
300
100
400
100

10
160
100
10
240
80
400
100

6
60
60
10
240
60
400
100

2. člen
Te spremembe in dopolnitve veljajo osmi dan
po objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor,
uporabljajo pa se od 1.1.2000 dalje

Številka: odl 67/00
Preddvor, 15. marca 2000

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar
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3.
***
Na podlagi 21. in 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, in
74/97), 15. in 51. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) in 45. člena Odloka o ustanovitvi
javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Matije Valjavca Peddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/99 in
Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/99) je
Občinski
svet
Občine
Preddvor
na
nadaljevanju svoje 10. seje dne 26.1.2000
sprejel

PRAVILNIK
o načinu oddajanja šolskih prostorov v
uporabo

1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja
prostorov v objektu matične Osnovne šole
Matije Valjavca Preddvor in objekta
Podružnične šole Kokra v uporabo (v
nadaljevanju: šolski prostor), ki je v
upravljanju javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor (v nadaljevanju: šola), višina
najemnine in način plačila najemnine.
Kriteriji tega člena ne veljajo za Krajevno
skupnost Kokra, kjer je to urejeno s posebno
pogodbo.
2. člen
Šola lahko odda šolski prostor v uporabo po
končanem pouku in zaključenih interesnih
dejavnostih šole.
3. člen
Pri oddajanju šolskega prostora v uporabo
imajo prednost tisti uporabniki, ki v svoje
programe vključujejo otroke in mladino do 20.
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leta starosti, krajevne skupnosti Občine
Preddvor in tisti športni klubi in društva, ki so
vključeni v program športa v Občini Preddvor.
Za uporabnike opredeljene v prvem odstavku
tega člena se zagotavlja šolski prostor do 20.
ure zvečer.
4.člen
Ostali interesenti za najem šolskega prostora
uporabljajo le-tega po 20. uri zvečer.
V kolikor za čas do 20. ure zvečer ni
interesentov za najem šolskega prostora, ki so
opredeljeni v prvem odstavku 3. členu tega
pravilnika, lahko šola, v skladu s tem
pravilnikom, odda šolski prostor drugim
interesentom.
5. člen
Najemnina šolskega prostora v matični šoli:
∗ za uporabnike, ki so opredeljeni v 3. členu
tega pravilnika, znaša 500,00 tolarjev za
eno uro,
∗ za ostale uporabnike šolskega prostora, ki
niso opredeljeni v 3. členu tega pravilnika,
se oblikuje najemnina, ki ne sme presegati
1.500,00 tolarjev za eno uro.
Najemnina šolskega prostora v Podružnični
šoli Kokra:
∗ za uporabnike, ki so opredeljeni v 3. členu
tega pravilnika, znaša 300,00 tolarjev za
eno ruo,
∗ za ostale uporabnike šolskega prostora, ki
niso opredeljeni v 3. členu tega pravilnika,
se oblikuje najemnin, ki ne sne presegati
1.000,00 tolarjev za eno uro.
6. člen
Najemnina se enkrat letno, najkasneje do
začetka šolskega leta, uskladi z rastjo cen
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
7. člen
Šola z uporabnikom prostora sklene pogodbo o
oddaji šolskeg prostora, v kateri mora biti
obvezno naveden uporabnik šolskega prostora,
število ur oddaje prostora in cena. Na podlagi
pogodbe šola izstavi uporabniku šolskega
prostora račun za plačilo najemnine.
8. člen
Izjemoma se šolski prostor lahko odda
brezplačno, o čemer se z uporabnikom sklene
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pogodba o brezplačni oddaji šolskega prostora,
v kateri mora biti obvezno naveden uporabnik,
število ur oddaje prostora in vzrok brezplačne
oddaje.
Za kulturne prereditve v organizaciji občine ali
krajevne skupnosti je uporaba prostora
brezplačna.
9. člen
Pogodbe o oddaji šolskega prostora v uporabo
šola tekoče pošilja v vednost pristojnemu
organu Občine Preddvor.
Podatke o urniku zasedenosti šolskega
prostora, prihodkih iz naslova oddaje šolskega
prostora in porabi teh sredstev pošilja šola
pristojnemu upravnemu organu Občine
Preddvor dvakrat letno.
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4.
***
Na podlagi 29. in 63. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 15 člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet
Občine Preddvor na nadaljevanju svoje 10.
seje, dne 26.1.2000 sprejel

SKLEP

10. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje
šolskega prostora v uporabo, lahko šola porabi
le za obratovanje in vzdrževanje šolskega
prostora in opreme.

o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Preddvor

11. člen
Izjemoma, v soglasju z ustanoviteljem in v
skladu z veljavnimi predpisi, lahko šola
sredstva, pridobljena iz naslova oddaje
šolskega prostora v uporabo porabi za druge
namene.

1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture
postaneta naslednji nepremičnini na območju
Občine Preddvor, ki sta bili 17. decembra
1994 družbene lastnina v upravljanju krajevnih
skupnosti in sta pretežno namenjeni
opravljanju kulturne dejavnosti:

12. člen
Ta pravilnik začne veljati nasledni dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: pr 3/99
Preddvor, 26. januarja 2000

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

1. Dom krajanov Preddvor, Dvorski trg 18,
4205 Preddvor - številka zemljiško
knjižnega vložka 871, parc. št. 364/1, k.o.
Breg ob Kokri, lastnik Občina Preddvor,
2. Dom krajanov Bela, Zgornja Bela 67,
4205 Preddvor - številka zemljiško
knjižnega vložka 517, parc. št. 926/1, k.o.
Bela, lastnik Občina Preddvor.
2. člen
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in
z istim dnem razglaša tudi oprema v teh
nepremičninah,
ki
služi
kulturnim
dejavnostim.
3. člen
Nepremičnini in 1. člena tega sklepa se kot
javna infrastruktura na področju kulture
zazanamujeta v zemljiški knjigi.
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4. člen
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa ni
migoče spremeniti namemebnosti brez sklepa
Občinskega sveta Občina Preddvor.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine
Predvor.

Številka: sos 08/99
Preddvor, 26. januarja 2000

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š.
77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2000 je
2.160 SIT (DDV v višini 8% v višini 160 SIT je obračunan v
ceni) - žiro račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo
en mesec dni po izidu
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