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OBČINA KANAL OB SOČI 

Občinski svet        PREDLOG – I. BRANJE 

 

Na podlagi 28. in 29. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti  (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih 

novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči  na 

svoji ….. seji dne ……… sprejel 

 

PRAVILNIK O UPORABI OBJEKTOV V LASTI  

OBČINE KANAL OB SOČI 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti ter način in pogoje 

za izbor uporabnikov prostorov, ki so v lasti Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti (v 

nadaljevanju: občina) in so namenjeni za športne, kulturne in druge društvene in prostočasne 

aktivnosti prebivalcev (v nadaljevanju: prostori). 

2. člen 

(1)Občina daje v uporabo občanom in drugim prebivalcem (v nadaljevanju: uporabnik) prostore, ki so 

navedeni v prilogi 1 tega pravilnika.  

 

(2)Objekti, ki so s posebno pogodbo oddani v najem oz. uporabo, niso predmet tega pravilnika in so  

opredeljeni v 1. odstavku 3. člena tega pravilnika. 

II. UPRAVIČENCI DO UPORABE 

3. člen 

(1)Prosvetno društvo Soča Kanal in Kulturno društvo Svoboda Deskle upravljajo in uporabljajo za 

izvedbo društvenih aktivnosti in javnih prireditev prostore Kulturnega doma Deskle, objektov na 

Kontradi in zunanji prireditveni prostor na Kontradi. 

(2)Pod posebnimi pogoji lahko te prostore uporabljajo tudi druge skupine in posamezniki. 

III.    NAČIN IN POGOJI ZA IZBOR UPORABNIKOV 

4. člen 

(1)Za uporabo drugih prostorov iz 2. člena tega pravilnika zbira občina oz. upravljavec prijave skozi 

vse leto, razen za prostore, ki so bili zgrajeni namensko za izvajanje določenih kulturnih oz. drugih 

društvenih dejavnosti. Ti so oddani uporabnikom v skladu z namenom zgrajenih prostorov s sklepom 

ali posebno pogodbo.  

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5974&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5974&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=7ac0663a-9324-434d-91c5-b964b89d471e


(2)Zainteresirani uporabniki predložijo vloge za uporabo terminov s pisnimi vlogami. V vlogi mora biti 

naveden naziv in sedež vlagatelja, predstavnik vlagatelja, katero športno panogo oz. dejavnost bo 

uporabnik v prostoru izvajal in v katerem terminu želi prostore uporabljati.  

(3)Kadar je uporabnik skupina, ki ni organizirana kot društvo, mora vlagatelj v vlogo namesto naziva 

vlagatelja napisati ime, priimek in naslov ter telefonsko številko osebe, ki skupino predstavlja in 

odgovarja za primerno uporabo prostorov. Vlogi je potrebno priložiti seznam vseh članov skupine, ki 

bo prostor uporabljala, z naslovi prebivališča. 

5. člen 

(1)Na podlagi zbranih vlog pripravlja občinska uprava oz. upravljavec razpored terminov. 

(2)Prednost pri oddaji prostorov v uporabo imajo  društva, ki so registrirana in delujejo na območju 
Občine Kanal ob Soči.  

6. člen 

(1)Kadar za določen termin zaprosi več uporabnikov, lahko isti uporabnik termin uporablja dve leti 

zaporedoma, nato pa se na ta termin razporedi drugi zainteresirani uporabnik.  

(2)Društva, ki termin uporabljajo za vadbo otrok, lahko isti termin uporabljajo brez omejitev. 

7. člen 

Če se prostor izprazni oz. ga dotedanji uporabnik preneha uporabljati, se objavi javni poziv za zbiranje 

vlog za uporabo tega prostora. 

8. člen 

Z uporabniki sklene občina oz. upravljavec pogodbo o uporabi prostorov. V pogodbi se, poleg določb o 

medsebojnih pravicah in obveznosti uporabnika in občine, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki 

odgovarja za dogovorjeno uporabo prostorov, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno 

škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov. 

9. člen 

V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki  podpisani izvod pogodbe vrniti občinski 

upravi oz. upravljavcu.  Če uporabnik podpisane pogodbe v tem roku ne vrne, se šteje, da je odstopil 

od uporabe prostora. 

10. člen 

(1)Pogodba z uporabniki prostorov se lahko prekine pred njenim iztekom sporazumno, če se tako 
dogovorita občina oz. upravljavec  in uporabnik. 

(2)Občina oz. upravljavec lahko pogodbo o uporabi prekine enostransko v naslednjih primerih: 
- če uporabnik ne uporablja prostorov v terminu, za katerega je sklenil pogodbo, 
- če krši določila hišnega reda, pogodbe o uporabi in veljavne zakonodaje,  
- če en mesec ne plača računa za uporabo prostorov. 

(3)Prekinitev pogodbe začne učinkovati takoj, ko je pisni odpravek odpovedi vročen drugi pogodbeni 

stranki. 



IV.    NADOMESTILO ZA UPORABO PROSTOROV 

11. člen 

Uporabniki plačajo za uporabo prostorov najemnino po ceniku, ki ga določi občinski svet in je sestavni 
del tega pravilnika. Najemnina obsega obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge 
stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. 

12. člen 

(1)Najemnina se oblikuje  v skladu z namenom uporabe. 

 
(2)Obratovalni stroški se določijo pavšalno in zajemajo: 
- stroške ogrevanja, 
- stroške električne energije, 
- stroške komunalnih storitev, 
- stroške potrošnega materiala (žarnice, čistila, …). 

13. člen 

(1)Občina oz. upravljavec na podlagi sklenjene pogodbe o uporabi in veljavnega cenika za uporabnino 
ter obratovalne stroške uporabniku izstavi račun. Uporabnikom, katerih letno nadomestilo za uporabo 
znaša več kot 200,00 €,  se račun za najemnino in stroške izstavi mesečno. 

(2)Kadar je uporabnik prostorov društvo, katerega dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna, 
se najemnina in stroški za uporabo prostorov določijo letno in se odštejejo od letno priznanega zneska 
za sofinanciranje dejavnosti. 

V.      KONČNA DOLOČILA 

14. člen 

Občina oz. upravljavec vodi evidenco uporabe prostorov in uporabnikov.  Iz evidence morajo biti 
razvidni naslednji podatki: 
- naziv uporabnika in kateri prostor uporablja, 
- odgovorna oseba uporabnika, 
- čas uporabe, 
- število udeležencev, 
- ugotovitve o morebitni neprimerni uporabi in povzročeni škodi. 

15. člen 

(1)Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

(2)Društva, ki delujejo na območju občine, pa prostore uporabljajo za dejavnost, ki ni dejavnost, za 
katero so ustanovljeni ter ostali uporabniki, začnejo plačevati nadomestilo za uporabo občinskih 
prostorov takoj po objavi tega pravilnika. 

 

Številka: 
Datum:  

  ŽUPAN 
                                                                Andrej Maffi 

  



Priloga 1 
OBJEKTI V LASTI OBČINE KANAL OB SOČI oz. KS*  

(urejen status oz. uporabno dovoljenje) 
 
Zap. 

št. 

NAZIV OBJEKTA UPRAVLJAVEC Opomba 

1. Večnamenska dvorana Kanal OŠ Kanal Sklep OS 

2. Zunanja športna igrišča ob ŠD Kanal OŠ Kanal  

3. Zunanja športna igrišča ob OŠ Deskle OŠ Deskle  

4. Pokrito balinišče Deskle BK Deskle 
pridobiti uporabno 

dovoljenje po 

obnovi 
5. Športno igrišče Kal nad Kanalom OŠ Kanal   

6. Športno igrišče Ročinj* KS Ročinj-Doblar  

7. Športno igrišče Avče* ŠD Avče  

8. ŠRC Ložice ŠRD Ložice 

SENG-stavbna 

pravica v korist 

občine Kanal, do  

7.11.2056 

9. Kulturni dom Deskle 
Kulturno društvo 

Svoboda  Deskle 
 

10. Gotska hiša* 
Prosvetno društvo 

Soča Kanal 
 

11. Kolarjeva hiša 
Prosvetno društvo 

Soča Kanal 
 

12. Fiščeva hiša 
Prosvetno društvo 

Soča Kanal 
 

13. Poslovni prostor  Kidričeva 5, Kanal 

Prosvetno društvo 

Soča Kanal,  

keramiki 

 

14. Kulturni dom v Ligu KS Lig  

15. Lig bivša OŠ KS Lig  

16. Večnamenski objekt v Levpi  
Opredeliti 

upravljavca 

17. Dom V. Staniča Ročinj  KS Ročinj-Doblar Sklep OS 

18. Večnamenski objekt Avče KS Avče Sklep OS 

19. Dom Mihaela Gabrijelčiča Srednje TRD Globočak 
pridobiti uporabno 

dov. po obnovi 



Priloga 2 

CENIK UPORABE ŠPORTNIH IN DRUGIH OBJEKTOV V LASTI  

OBČINE KANAL OB SOČI 

1.      Večnamenski prostor v Osnovni šoli Kanal  
  
  

Rekreacija  1 x 2 
šolski uri na 
teden                   

Cena v €/ sezono Opomba 

Društva in skupine iz 
občine Kanal ob Soči 

200,00 Če društvo prostor uporablja za  
dejavnost, za katero je registrirano, 
plača 50 % cene 

Društva in skupine 
izven Občine Kanal ob 
Soči 

600,00 Računa se 32 tednov 
18,75/na termin; 
pri 20 uporabnikih  
= 0,937 €/na uporabnika 

Rekreacija  do 4 x 2 
šolski uri na 
teden                   

Cena v €/ sezono   

Društva in skupine iz 
Občine Kanal ob Soči 

350,00 Če društvo prostor uporablja za  
dejavnost, za katero je registrirano, 
plača 50 % cene 

Društva in skupine 

izven Občine Kanal ob 
Soči 

1.200,00  

Druge prireditve      
Uporabniki iz Občine 
Kanal ob Soči 

100,00 € /prireditev če organizator ne pobira vstopnine, 
je uporaba brezplačna 

Uporabniki izven občine 
Kanal ob Soči 

200,00 €/prireditev   

  
2.      Prostori Kulturnega doma Deskle 
  

Dvorana     
Društva in skupine iz Občine Kanal 

ob Soči 
100,00 €/prireditev če organizator ne pobira 

vstopnine,  je uporaba 
brezplačna 

Druge dejavnosti v dvorani (npr. 
vaje društev) –  skupine in društva 
iz Občine Kanal ob Soči 

do 2x tedensko 100,00 € 
na sezono 

do 4 x tedensko 250,00 
€ na sezono 

Če društvo prostor 
uporablja za  dejavnost, 
za katero je registrirano, 
plača 50 % cene 

Drugi uporabniki 200,00 €/prireditev  
 

 
3.      Skupine in društva, ki imajo več kot 50 % članov iz Občine Kanal ob Soči, se 
obravnavajo kot društva in skupine iz Občine Kanal ob Soči 
  
4.      Če uporabnik prostora občino zaprosi za pokroviteljstvo nad prireditvijo, se to lahko 
odobri  v obliki oprostitve plačila nadomestila za uporabo občinskega prostora za to prireditev. 
  
5.      Cene že vključujejo DDV. 



OBRAZLOŽITEV: 

Občinski svet je na 24. redni seji obravnaval Predlog pravilnika o načinu oddajanja športnih objektov 

in športnih površin v uporabo. Že v razpravi odbornikov in občinskega sveta je bila dana pobuda, da 

se pripravita dva pravilnika. Pravilnik za objekte in površine, ki so v upravljanju osnovnih šol  in 

pravilnik, ki bi vseboval ostale objekte v lasti občine. Glede na predloge smo pripravili Pravilnik o 

uporabi športnih in drugih objektov v lasti občine Kanal ob Soči. Ločeno se pripravlja pravilnik za 

objekte in površine, ki so v upravljanju obeh osnovnih šol.  

 

Naredili smo seznam objektov (priloga 1) v občini. Nekateri objekti imajo znanega upravljavca in 

urejeno vso dokumentacijo in uporabno dovoljenje, medtem ko je za ostale objekte še potrebno 

urediti vso potrebno dokumentacijo in doseči dogovor o upravljanju.  

 

S strani občinskega sveta je bil predhodno podan predlog, da se pripravi seznam vseh stroškov, ki jih 

poravnava občina za te objekte. Občina v glavnem poravnava stroške javne razsvetljave, za Kulturni 

dom Deskle poleg transfera plačuje še stroške za požarno varnost, dežurno službo in zavarovanje, za 

objekte na Kontradi plačuje zavarovanje, elektriko, smetarino, siol, za pokrito balinišče Deskle plačuje 

elektriko; zunanje športne površine ob OŠ so v breme šol, za ostale plačujejo stroške KS (preko 

finančnih načrtov KS). V proračunu so ti stroški razvidni na PP 4180170 in 4180250, stroški javne 

razsvetljave so na skupni postavki  PP 4130050. 

 

Občinskemu svetu predlagam, da predložen pravilnik v prvem branju obravnava in poda čim več 

predlogov in pripomb na predlagani pravilnik. Če bo teh predlogov veliko, bomo pravilnik  ponovno 

pripravili in predložili v prvo branje.  

 

      ŽUPAN 
Andrej Maffi 


