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OBČINA LOG - DRAGOMER 
ŽUPAN 

  

Dragomer, Na Grivi 5  
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici 
tel.:   01/750 77 00 
e-naslov: obcina@log-dragomer.si  

 
Številka 352-8/2015-4 
Datum 10. 12. 2015 
 
 
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE LOG - DRAGOMER 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Predlog s klep a o potrditvi cen najema šolskih prostorov za 

leto 2016  
 

 
PRAVNA PODLAGA:  – Pravilnik o načinu in oddajanju šolskih prostorov v najem, 

sprejet na Svetu zavoda OŠ Log - Dragomer, dne 27. 9. 2007, 
spremembe, sprejete na 1. dopisni seji Sveta zavoda OŠ Log - 
Dragomer v šolskem letu 2008/09, dne 3. 12. 2008, 
spremembe, sprejete na 1. dopisni seji Sveta zavoda OŠ Log - 
Dragomer v šolskem letu 2009/10, dne 12. 11. od 12.00 do 13. 
11. 2009 do 12.00 

– Statut Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) 
 

 
NAMEN: obravnava in sprejem 
 
POROČEVALEC:  mag. Mihaela Mrzlikar, ravnateljica OŠ Log - Dragomer 

Jolanda Fon, občinska uprava 
 
 
 
I. OBRAZLOŽITEV: 

  

Skladno z 8. členom Pravilnika o načinu in oddajanju šolskih prostorov v najem so cene 
najema postavljene v točkah, ceno točke predlaga šola, nato pa cene potrdi Občinski svet 
Občine Log - Dragomer. 
 
V skladu z 12. členom pravilnika se sredstva, pridobljena iz naslova oddaje šolskih prostorov 
v uporabo, porabijo: 
- za pokritje obratovalnih stroškov, 
- za plačilo ljudi (ki za šolo upravljajo s prostori v popoldanskem in večernem času ter ob 

vikendih, skrbijo za razpored terminov in pripravijo pogodbe o najemu, delajo obračune, 
itd.) in 

- za redno in investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov in nabavo športne ali druge 
opreme ter učil za potrebe šole. 
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Cene so glede na leto 2015 nespremenjene, in sicer: 
 
– klasična učilnica in igralnica v vrtcu: 

- za izvajanje dejavnosti za otroke je 5 točk/uro + DDV, 
- za izvajanje glasbene šole za naše otroke (če je v razredu en sam učenec) je cena 

najema učilnice 2,5 točk/uro + DDV, 
- za izvajanje dejavnosti za odrasle je 10 točk/uro + DDV, 

– igralnica v vrtcu: 
- za izvajanje dejavnosti za otroke 5 točk/uro + DDV, 

– specialna učilnica (računalniška, kemijska, fizikalna, tehnična, gospodinjska ter kemijska 
učilnica): 
- za izvajanje dejavnosti za otroke je 10 točk/uro + DDV, 
- za izvajanje dejavnosti za odrasle je 20 točk/uro + DDV, 

– mala telovadnica: 
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Log - Dragomer je 

5 točk/uro + DDV, 
- za izvajanje dejavnosti izven letnega programa športa v Občini Log - Dragomer je 10 

točk/uro + DDV, 
– velika telovadnica: 

- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Log - Dragomer je 
12 točk/uro + DDV, 

- za izvajanje dejavnosti izven letnega programa športa v Občini Log - Dragomer je 24 
točk/uro + DDV, 

– gimnastično-plezalna dvorana pri veliki telovadnici: 
- za izvajanje dejavnosti za otroke ali za dejavnosti v okviru letnega programa športa v 

Občini Log - Dragomer je 4 točke/uro + DDV, 
- za izvajanje dejavnosti izven letnega programa športa v Občini Log - Dragomer je 8 

točk/uro + DDV, 
– za najem večnamenskega prostora (jedilnice in odra): 

- 20 točk/uro + DDV, 
- za celodnevni najem (do 12 ur) pa 150 točk+ DDV, 

– za najem nepremičnin: 
- za najem klavirja za naše učence za potrebe glasbene šole: 2,5 točk + DDV, 
- za najem ozvočenja (do 12 ur) v primeru najema prostora v šoli: 20 točk/uro + DDV, 
- za celodnevni najem pa 150 točk + DDV. 

              
 
II. FINANČNE POSLEDICE:  
Finančnih posledic ni.  
 
 
Predmetno zadevo je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti na 6. redni seji dne 9. 12. 2015. 
 
  
        Občina Log - Dragomer 

                Župan   
                Miran Stanovnik, l.r. 
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III. PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer potrdi cene najema šolskih prost orov, in sicer: 
 
Vrednost točke je 1 EUR, vse cene najema se nanašajo na najem nepremičnine za 1 uro (60 
minut). 
 
 
NEPREMIČNINA, ki je predmet najema  CENA NAJEMA  

brez DDV 
(EUR) 

klasi čna učilnica :  
- za izvajanje dejavnosti za otroke 
- za izvajanje glasbene šole  za naše otroke (če je v razredu en sam 
učenec) 
- za izvajanje dejavnosti za odrasle 

 
5,00 

 
2,50 

10,00 
igralnica v vrtcu : 
- za izvajanje dejavnosti za otroke 

 
5,00 

specialna u čilnica  (računalniška, kemijska, fizikalna, tehnična, 
gospodinjska ter kemijska učilnica): 
- za izvajanje dejavnosti za otroke naše šole 
- za izvajanje dejavnosti za mladino ali odrasle 

 
 

10,00 
20,00 

mala telovadnica : 
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Log -
Dragomer 
- za izvajanje dejavnosti izven letnega programa športa v Občini Log - 
Dragomer 

 
 

5,00 
 

10,00 
velika telovadnica : 
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Log -
Dragomer 
- za izvajanje dejavnosti izven letnega programa športa v Občini Log - 
Dragomer 

 
 

12,00 
 

24,00 
gimnasti čno-plezalna dvorana pri veliki telovadnici  
- za izvajanje dejavnosti za otroke ali za dejavnosti v okviru letnega 
programa športa v Občini Log - Dragomer 
- za izvajanje dejavnosti izven letnega programa športa v Občini Log - 
Dragomer 

 
 

4,00 
 

8,00 
večnamenski prostor : 
- za najem večnamenskega prostora (jedilnice in odra); 
- za celodnevni najem 

 
20,00 

150,00 
nepremi čnine:  
- za najem klavirja za naše učence za potrebe glasbene šole, 
- za urni najem ozvočenja v primeru najema prostora v šoli, 
- za celodnevni najem ozvočenja (do 12 ur) v primeru najema prostora v 
šoli. 

 
2,50 

20,00 
 

150,00 
 

Cene najema šolskih prostorov veljajo do preklica cene. 
 
 
       
 Občina Log - Dragomer       
   Župan 
      Miran Stanovnik, l.r. 
 
 
Vložiti v zadevo št. 352-8/2015 


