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Štev.: 5/2017 

Datum: 16.5.2017 

 

Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. in 28. člena 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016)  

ter na podlagi sklepa št. 7, 1. seje Nadzornega odbora Občine Ig (z dne 11. 2. 2016), je 

Nadzorni odbor občine Ig na 9.  seji dne 19.4. 2017 sprejel 

 

 

POROČILO 

o opravljenem nadzoru gospodarnosti upravljanja s premoženjem v 

Občini Ig v letu 2015 in 2016 

 

Nadzorni odbor v sestavi: 

 Petra Krajzel, predsednica,  

 Anton Dvoršek, član, 

 Irena Kumše, članica, 

 Nataša Pangerc, članica in 

 Simon Starček, član. 

 

Poročevalec in pooblaščenec za izvedbo nadzora: 
 Anton Dvoršek  

 

Ime nadzorovanega organa: 

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. 

 

1  Kratek povzetek poročila o izvedenem nadzoru 
 

Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. člena 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016)  in 

na podlagi sklepa št. 7, 1. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 11. 2. 2016), je 

Nadzorni odbor občine Ig izvedel nadzor nad gospodarnostjo upravljanja s 

premoženjem Občine Ig v letu 2015 in 2016. 
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Ključne ugotovitve: 

a) Pri  nakupih in prodaji nepremičnega in premičnega premoženja Občine Ig  v 

letih 2015 in 2016 nismo zasledili elementov negospodarnosti. Nakupi in 

prodaje so bile v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih skupnosti, ter Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalne 

skupnosti. 

 

b) Veljavne najemne pogodbe za neprofitna stanovanja v lasti Občine Ig, 

vsebujejo vsa potrebna določila, ki jih zahteva stanovanjski zakon (SZ-1) in na 

njem temelječi podzakonski akti, zato ocenjujemo, da ravna občina Ig s temi 

nepremičninami  gospodarno.  Dve  stanovanjski enoti, ki jih zasedata 

najemnika T.A. in D.B. imata status tržno najemne nepremičnine, a se zanju ne 

obračunava revalorizacija v skladu s 372. čl. Obligacijskega zakona. 

Priporočamo, da se ob izpolnjevanju pogojev, obračunava valorizacija.  

 

c) Upravljanje z najemom poslovnih prostorov je kljub manjku pravilnika o 

oddajanju poslovnih prostorov v najem potekalo gospodarno. Revalorizacijska 

klavzula iz najemnih pogodb se po letu 2009 ni izvajala, ker niso bili izpolnjeni 

predpisani pogoji. Priporočamo, da občina sprejme pravilnik o oddajanju 

poslovnih prostorov v najem, v katerem bo podrobneje določila možne 

modifikacije  pogodbenih razmerij. Ker so z letom 2016 ponovno  izpolnjeni 

pogoji za valorizacijo, je potrebno naslednje leto  aktivirati valorizacijske 

klavzule v najemnih pogodbah.  

 

d) Ker je  Društvo upokojencev kot upravljalec poslovnega prostora 

Medgeneracijski center tudi njegov pretežni uporabnik, bi bilo smiselno, 

pravno korektno in gospodarno, da se pravice in dolžnosti upravljalca in 

hkrati uporabnika podrobneje uredijo v pogodbi med Občino Ig in Društvom 

upokojencev.  Sedanje razmerje ima nekatere elemente oprostitve najemnine, 

kar ni v skladu s 30. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti.  

 

e) Nadzor upravljanja s šolskimi prostori OŠ  Ig,   kljub temu, da prihodki od 

najemnin ne pokrivajo stroškov upravljanja, ni pokazal morebitnih elementov 

negospodarnosti upravljanja.  

Ugotovitve so podrobneje utemeljene v nadaljevanju poročila.  
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2 Osnovni podatki o nadzoru 
 

2.1 Ime nadzorovanega organa: 

        

       Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. 

 

2.2 Kratka predstavitev nadzorovanega organa 

 

Občina Ig je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena leta 1994 na območju 

naslednjih naselij: Brest, Dobravica, Draga, Golo, Gornji Ig, Ig, Iška Loka, Iška vas, 

Iška, Kot, Kremenica, Matena, Podkraj, Podgozd, Rogatec nad Želimljami, Sarsko, 

Selnik, Staje, Strahomer, Suša, Škrilje, Tomišelj, Visoko, Vrbljene, Zapotok. Občina je 

pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 

vrstami premoženja. Občina Ig združuje 23 vaških skupnosti na 98,9 km2 površine in 

obsega 25 naselij v katerih živi 7.135 prebivalcev (Statistični urad RS, 2016). 

 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), 

določene z zakonom in s  statutom, zlasti pa: 

 upravlja občinsko premoženje, tako da ureja način in pogoje upravljanja z 

občinskim premoženjem, 

  pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,  

 sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,  

 sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja. 

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 

 z javnim sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog 

oziroma gospodarskih subjektov, 

 sodeluje z gospodarskimi subjekti in jim pomaga pri razreševanju gospodarskih 

problemov.  

 

Župan predstavlja in zastopa občino.  

 

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti 

občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v 

zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava odloča 

o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske 

naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora. Občinska 

uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske 

organe (in organe ožjih delov občin). 
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Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske 

uprave. Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi 

tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. Občinsko upravo vodi 

direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan. Direktor občinske uprave skrbi in je 

odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih 

predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo 

vlade. 

 

Župan Janez Cimperman je za odgovorno osebo za sodelovanje pri izvedbi nadzora 

imenoval go. Marjetko Pintarič Župec. 
 

2.3 Pooblaščenec  za izvedbo nadzora:  

 
Anton Dvoršek,  

 
2.4 Predmet nadzora 

 

Predmet nadzora je gospodarnost upravljanja s premoženjem Občine Ig v letu 2015  

in 2016. 

 

2.5 Cilj nadzora 

 

       Cilj nadzora je: 

– pregled pravnih podlag za upravljanje s premoženjem občine,  

– pregled poslovne dokumentacije in evidenc v zvezi z gospodarjenjem s 

premoženjem občine, 

– seznanitev s pojasnili o podrobnostih gospodarjenja, 

– ugotovitev dejanskega stanja z namenom preverjanja zakonitosti, pravilnosti 

in     smotrnosti gospodarjenja s premoženjem Občine Ig in 

– preveritev, ali sistem notranjih kontrol na področjih nadzora deluje 

učinkovito in zanesljivo. 

 

2.6 Kraj in čas izvedbe nadzora  

 

Nadzor se je izvajal na sedežu občine Ig,  Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Nadzor je bil 

izveden v obdobju od januarja do aprila 2017.  
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2.6 Način izvedbe nadzora 

 

Preveritve smo opravili z uporabo analitičnih postopkov in vzorčenja. Nadzor je 

potekal na podlagi pisnega načrta, ki je zajemal štiri  korake. V prvem koraku smo 17. 

1. 2017  zaprosili nadzorovano osebo za posredovanje naslednje dokumentacije: 

1. register osnovnih sredstev, 

2. evidenca vseh objektov oz. delov objektov, ki so v lasti ali solastništvu Občine Ig, 

3. kontne kartice kontov 710301, 302, 304, morebitni drugi konti iz  skupine  710 

(najem grobov, koncesnine...) 722000, 722100 in 420600 za leti 2015 in 2016, 

4. pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (če obstaja), 

5. pravne podlage (pravilniki, odloku, navodila) za upravljanje, oz koriščenje poslovnih 

in stanovanjskih  prostorov v lasti občine Ig, 

6. sklepi o določitvi cene najema poslovnih/ stanovanjskih  prostorov občine Ig (za leti 

2015 in 2016), 

7. načrt razpolaganja z zemljišči za leti 2015 in 2016. 

 

Občina je posredovala do konca januarja 2017 vse želene podatke. 

 

V drugem koraku smo 15.2. 2017 zaprosili za  naslednjo dokumentacijo: 

1.  Nakupi: 

-   Nakup kmet. zemljišča od Ž. S., pogodba, 19.11. 2015. 

-   Nakup zemljišča po kupoprodajni pogodbi 732/22 k.o. Zapotok, plačilo 

17.11.2016. 

-   Nakup stavbnega zemljišča, prodajalec Š. N. 7. 2. 2016. 

-   Nakup vozila Dokker, plačilo 23.2.2015 (13.162,89 evra). 

 
2. Najemnine (najemne pogodbe, veljavne v letih 2015 in 2016), Center Ig. 

        a.     ZOB d.o.o. 
        b.    Leonardo d.o.o. Kranj. 
        c.     Davorin Deželak, zobni laboratorij. 

 
3. Najemnine za stanovanja (najemne pogodbe za 2015, 2016) 

        a.     T. A. In  A. J., 
        b.    Aktiva upravljanje 
 

4. Najemnine šolskih prostorov, dvorana OŠ Ig; najemne pogodbe za leto 2016, 
evidence   uporabe. 
 

5. Najemnine, Medgeneracijski center, najemne pogodbe za leto 2015, pravne 
osnove za določitev cene, evidence uporabe. 

 
Občina je 23. 2. 2017 posredovala vse željene podatke. 
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V tretjem koraku smo želeli preveriti naslednjo dokumentacijo; dopis 27. 2 . 2017. 
 
* Prodaja zemljišča Š. N.  (površine 576 m2 p. Št 2432/25, K.o. 1700 Ig).  

* Nakup zemljišča s strani občine, prodajalec  Ž. S., parc. Št. 636/0 k.o. Iška Loka, kupec 

občina,  

* Kupoprodajna pogodba s K.  S. in dopis prodajalca  Občini Ig od 27. 6. 2015. 

* Najemna pogodba Občine Ig z: Leonardi in Zevnik, pregled prve najemne pogodbe iz 

leta 2008 in aneks od 25. 9. 2008 – revalorizacija ter aneks iz leta 2015.  

* Najemnine za stanovanja: T. A.  M. N. 

* Medgeneracijski center Ig;  pojasnilni list,  najemnine 2016, zbir prisotnosti 

Medgeneracijski center, pogodbe med Občino Ig in Društvom Fran Govekar št. 

620001/00/20126-125 z dne 13.6. 2016 in aneks  h pogodbi od 20.12. 2016.  

*Kopije računov za leto 2016 za najemnine za vsa društva .  

* Oddajanje šolskih prostorov: kopija cenika, evidenca uporabe prostora v Fitnes Centru 

z Zbirnikom uporabe na koncu meseca: vzorec Uporaba prostora fitnes za en mesec 

(oktober 2016).  

*pogodba z Acman/Cimperman Acman o najemu fitnes kabineta, pogodba o najemu 

učilnic z glasbeno šolo Emil Adamič,  pogodba o najemu učilnice z Relax Trans,  pogodba 

z Župnijo Ig,  pogodba z JOREMA o enkratnem najemu športne dvorane. 

* Pogodba s Športnim društvom Mokerc, Ig. 

* Najemna pogodba z Druge športne aktivnosti Mojca Poredoš, s.p. 

Nadzorovana oseba je v času od 14. do 17. 3. 2017posredovala vse želene podatke in  

dokumentacijo. 

V četrtem koraku smo dne 27.3. 2017 zaprosili še za naslednje podatke: 

1. Ima občina Register občinskih stanovanj (čl. 154 SZ)? 

2. Najemni pogodbi z A. J. in B. D. 

3. Način določitve cene za najemnino T. A. (109,60 evra)? 

4. Ima najemna pogodba z N. M. kake anekse (glede na višino najemnine, ki jo plačuje 

najemnica)? 

5. Najemna pogodba za poslovne prostore z Marijo Štefančič Gašperšič, Ostanek 

Stanislavom  in Davorinom Deželak. 

6. Pogodbo, s katero daje Občina Ig upravljalcu v  najem Športno dvorano Ig (2. čl 

Odloka o načinu upravljanja Športne dvorane Ig). 

7. Program upravljanja s Športno dvarano Ig za leti 2015 in 2016, s podatki o soglasju s 

strani župana (4. čl. Odloka...). 
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8. Sklepi Občine Ig o dodelitvi terminov v športni dvorani za šolsko leto 2015/16. 

9. Katere najemnine zajema postavka »prihodki od najemnin« v zahtevkih OŠ Ig?  

10. Ali je veljal Cenik za uporabo Športne dvorane od 7.3. 2012  tudi v letih 2015 in 

2016? Podatki o potrditvi cenikov najemnin športne dvorane  s strani občinskega 

sveta za leti 2015 in 2016 (8. čl. Pravilnika o uporabi Športne dvorane Ig). 

11. Je podal upravljalec lastniku športne dvorane za leti 2015 in 2016 kakšne plane 

vzdrževalnih del, investicijskega vzdrževanja, nabave opreme (15. čl. Pravilnika...) 

in/ali kak predlog ukrepov, ki bi vodili k pozitivnemu poslovanju (16. čl. Pravilnika), 

ker so prihodki od najemnin v letu 2016 dosegli le 85% stroškov.  

Nadzorovana oseba je posredovala vse željene podatke do 4. 4. 2017. 

 

2.7. Pravne podlage za izvedbo nadzora 

 

Pravne podlage za izvedbo nadzora: 

 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/2007, s spremembami), 

 37., 40. , 41. in 45. člen Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016),  

 6. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (z dne 1. 2. 2011),   

 11. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, 

november 2016), 

 sklep št. 7, 1. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 11. 2. 2016), 

 sklep številka: S6/2016 z dne 15. 12. 2016 o imenovanju pooblaščenca za 

izvedbo nadzora Antona Dvorška (vodja nadzora)  

 

2.8 Uporabljene pravne podlage, dokumenti in informacije 

 

 Statut Občine Ig (Ur. list RS št. 39/2016); 

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ig (z dne 1. 2. 2011);   

 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 

2016);   

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. 

l. RS 86/10 s spremembami (neuradno prečiščeno besedilo št. 6); 

 Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/1997, s spremembami); 

 Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004, s spremembami); 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Ur. l. 

34/11 s spremembami; 

 Stanovanjski zakon, Ur. l. RS 69/03 z dopolnitvami: 18/04, 47/06, 45/08, 62/10 

in 56/11 (v nadaljevanju SZ-1), 

 Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Ur. l. RS 

št. 75/00, in 109/01. 
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 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP), Ur.l. RS št.  18/74, 

34/88, 32/00,102/02. 

 Zakon o kmetijskih zemljiščih- ZKZ Ur. l. RS št. 71/11, 58/12, 27/16. 

 Zakon o urejanju prostora (ZUReP-1), Ur. l. RS, št. 11/02, 8/03. 

 Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovsanjih ter 

merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Ur. l. RS 131/03, 

142/04, 99/08, 62/10, - ZUPJS 79/15 in 91/15.  

 Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. list RS, 

št. 23/2009); 

 Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Občine Borovnica) Ur. l. RS, 

št. 20/2013; (Občina Ig se ravna po njem, ker nima svojega pravilnika za to 

področje). 

 

 

3 Presoja skladnosti veljavnih predpisov Občine Ig na področju 

gospodarnosti upravljanja z občinskim premoženjem Občine Ig 

 
3.1 Veljavni predpisi za Občino Ig na področju gospodarnosti upravljanja s 

premoženjem  

 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(v nadaljevanju ZSPDSLS) se šteje med premoženje občine stvarno premoženje, ki 

zajema premičnine in nepremičnine (3. člen). Gospodarno ravnanje s stvarnim 

premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje takega 

premoženja. Razpolaganje pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo pravno, ali 

fizično osebo, zlasti prodajo, odsvojitev na podlagi menjave, ali drug način odplačne, ali 

neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja. (Gospodarno) upravljanje pomeni zlasti 

skrb za pravno in dejansko urejenost; investicijsko vzdrževanje, pripravo, organiziranje 

in vodenje investicij, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje 

stvarnega premoženja v uporabo in podobno (3. člen). V skladu z načelom 

gospodarnosti je treba stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga ta 

trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati, ali z oddajo v najem, ali na drug 

ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo (4. člen). V skladu z načelom 

odplačnosti stvarnega premoženja samoupravnih skupnosti ni mogoče odtujiti 

neodplačno, razen če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa na način, ki zagotavlja 

enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku. (5. člen). V skladu z načelom 

preglednosti, mora upravljalec (uprava samoupravne lokalne skupnosti) voditi postopke 

ravnanja s stvarnim premoženjem na način, ki zagotavlja preglednost vodenja 

postopkov in sprejemanja odločitev (7. člen). 
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Samoupravna lokalna skupnost mora v skladu z določili ZSPDSLS izdelati načrt ravnanja 

z nepremičnim premoženjem, ki ga sprejme občinski svet. Ta lahko določi, da načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo, lahko sprejme organ, 

pristojen za izvrševanja občinskega proračuna (11. člen). Izjemoma (v primeru 

spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob pripravi načrta), 

lahko upravljalec sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s 

stvarnim premoženjem (12. člen).     

 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega 

premoženja v posamezni  vrednosti nad 10.000 evrov in načrt razpolaganja s premičnim 

premoženjem v enaki posamični vrednosti (13. člen). O pravnem poslu ravnanja s 

stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti, odloči    in sklene pravni posel 

organ, pristojen za izvrševanje proračuna, ali oseba ki jo organ pooblasti (14. člen). 

 

Premoženje, ki je predmet razpolaganja, mora biti pred izvedbo postopka ocenjeno. Pred 

razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost 

je izkustveno višja od 10.000 evrov, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona. Pred 

razpolaganjem s posameznim premičnim premoženjem katerega vrednost je izkustveno 

bišja od 5.000 evrov, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni cenilec vrednosti 

strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom (17. člen).  

 

Postopke upravljanja s stvarnim premoženjem predstavljajo javna dražba, ali  

neposredna pogodba. Oba postopka podrobneje opredeljuje  Uredba o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 42/12 s 

spremembami; glej neuradno prečiščeno besedilo št. 4, v nadaljevanju Uredba).  Stvarno 

premoženje je lahko tudi predmet najema. Upravljalec ga lahko pod določenimi pogoji 

da v najem, ali pa najame stvarno premoženje. Pred začetkom postopka ravnanja s 

stvarnim premoženjem, mora upravljalec opraviti pravni pregled stvarnega premoženja 

(16.člen Uredbe). Stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se 

lahko odda v brezplačno uporabo (51. člen Uredbe). Namera o oddaji stvarnega 

premoženja v brezplačno uporabo se objavi na spletni strani upravljalca (53. člen 

Uredbe). 

 

Občina Ig je implementirala  ZSPDSLS in njemu pripadajoči uredbo z naslednjimi 

podzakonskimi akti in pravili, ki veljajo v obdobju, na katerega se nanaša nadzor: 

 Pravilnik o uporabi Športne dvorane Ig, Mostiščar, (Uradne objave) št. 3, 2012; 

 Pravilnik za koriščenje prostorov v Dvorani Golo, Mostiščar, (Uradne objave) št. 

3, 2012; 
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 Odlok o načinu upravljanja Športne dvorane Ig, Mostiščar (Uradne objave), št. 3. 

2012; 

 Javni razpisi o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2014/2015, Mostiščar, 

(Uradne objave) št. 3, 2014 in  3/2015. 

 Sklep o določitvi cene enkratne uporabe večnamenske dvorane Centra Ig, št. 

35280/001/2010 od 4. 1. 2010. 

  (Vsakoletna) Pogodba o sofinanciranju športne dvorane Ig ( med Občino Ig in 

Osnovno šolo Ig. 

 Sklep o določitvi cene najema doma v Zapotoku št. 35280/002/2014. 

 Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig, št. 

3546/026/2012-256 od 27.12.2012. 

 Register OS  Občine Ig od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za vsako posamezno leto z 

dopolnitvami; 

 

Pravilnik za koriščenje prostorov v Dvorani Golo (v Nadaljevanju Pravilnik Golo ) 

vsebuje tudi cenik, ki ga je občinski svet sprejel za najem drugih občinskih prostorov in 

sicer: 

* Dvorana Center Ig, 

* Medgeneracijski center, 

* Dom krajanov v Iški vasi. 

 

Pravilnik določa, da mora upravljalec, torej občina,  skleniti z najemnikom pogodbo, v 

kateri so opredeljeni prostori, čas, pogoji najema in način plačila. Za komunikacijo med 

občino in najemniki je določen koordinator, ki vodi potrebne evidence in jih enkrat 

mesečno posreduje občini. Občina skrbi za investicijsko vzdrževanje prostorov in 

pokrivanje stroškov, zato so najemnine dohodek občine. Le Gasilskemu društvu Golo kot 

lastniku objekta se najemnina za veliko  dvorano enkrat letno ne zaračuna. Za druga 

društva ni predvidena možnost uporabe prostorov brez zaračunavanja najemnine. 

 

Za Športno dvorano Ig veljajo posebna določila Odloka o načinu upravljanja Športne 

dvorane (v nadaljevanju Odlok) in Pravilnika o uporabi Športne dvorane Ig (v 

nadaljevanju Pravilnik). Občinski svet določi  vsako leto ekonomsko ceno najema 

dvorane na podlagi materialne osnove za določitev cene (višina letnih materialnih 

stroškov, stroškov upravljanja in investicijskih stroškov), ki jo posreduje upravljalec. 

Opredeljeno je pet prioritetnih skupin uporabnikov, ki si zagotovijo termine uporabe na 

podlagi vsakoletnega javnega razpisa o koriščenju Športne dvorane Ig.  Uporabnik lahko 

odda prostore v najem tudi drugim komercialnim in nekomercialnim uporabnikom.  

Najemnina se ne zaračunava  za: 
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 redno vzgojno-izobraževalno dejavnost OŠ Ig in VVO Ig, ki se izvaja v okviru 

zakonsko prepisane dejavnosti javnih zavodov, 

 organizatorjem in izvajalcem za izvedbo športnih šolskih prvenstev za 

osnovnošolsko mladino in 

 za. občinske in šolske prireditve v Občini Ig (zaračuna se zgolj dodatno delo s 

strani upravljalca po posebnem ceniku). 

 

Upravljalec sklene pogodbo z najemnikom in mu zaračuna najemnino. Upravljalec vodi 

posebno evidenco dnevne uporabe prostorov. S prihodki  (od najemnin) upravljalca se 

pokrivajo stroški objekta, morebiten presežek prihodkov je upravljalec dolžan nakazati 

v proračun občine.  Po preteku tekočega leta mora upravljalec podati lastniku 

računovodsko poročilo za vse stroške in prihodke povezane z upravljanjem. Presežek se 

lahko uporabi izključno za investicije, načrtovane v Načrtu razvojnih programov, ki je 

sestavni del proračuna. V primeru negativnega poslovanja mora podati upravljalec 

županu predlog ukrepov, ki vodijo k pozitivnemu poslovanju. 

 

 

3.2 Primeri razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem 

 

Nadzor smo usmerili le v določene vidike razpolaganja s premičnim in nepremičnim 

premoženjem: nakupe in prodaje nepremičnin in (nakup) premičnin, oddajo stanovanj v 

najem, oddajo poslovnih prostorov v najem,  ter oddajo drugih prostorov v najem. 

Razpolaganja, ki zadevajo investicije v nadzoru niso zajeta.  Pri nadzoru smo upoštevali, 

da je bil delen nadzor upravljanja z nepremičnim premoženjem v Občini Ig za leto 2014 

že opravljen (glej Poročilo Državna revizija, Vid Plohl s.p., 2015) 

 

3.2.1 Nakupi in prodaje nepremičnega premoženja 

 

a) leto 2015 

 

Nadzorovana oseba je v letu 2015 evidentirala v poslovnih knjigah le en nakup 

kmetijskega zemljišča:  

Konto 72200 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, Ž. S., 6.293,00 evra. 

Iz kupoprodajne pogodbe št. 478/034/2014 sklenjene  14. 9. 2015 med prodajalcem Ž. 

S. in kupcem Občino Ig je razvidno, da je občina kupila kmetijsko zemljišče na parc. št. 

154/2 k.o. Iška Loka, ki predstavlja v naravi kategorizirano občinsko cesto, kar pa iz 

zemljiške knjige ni razvidno. Kupnina je znašala 6.293,00 evra. Iz cenilnega poročila 

sodnega cenilca za gradbeništvo Maksimiljana Bevka z dne 27. 2. 2015 je razvidno, da je 

omenjeno zemljišče v izmeri 95 m2 za potrebe infrastrukture (kot stavbno prosto 

zemljišče) vrednoteno na 6.712,00 evra. To pomeni, da je Občina Ig kot kupec izpogajala 
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še 6,25% znižanje kupnine. Iz dopolnjenega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Ig za leto 2015/R1, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 23. 6. 2015 je 

razvidno, da je bil nadzorovani odkup sestavni del načrta pod zap. št. 14.  Prav tako  je 

omenjeno razpolaganje zajeto v Poročilu občinskemu svetu o realizaciji načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ig za leto 2015. 

 

V istem letu je nadzorovana oseba  na kontu 722100 – prihodki od prodaje stavbnih 

zemljišč evidentirala šest plačil nakupov stavbnih zemljišč v skupni vrednosti 12.762,20 

evra. Ker noben nakup ne presega zneska pet tisoč evrov, se nismo odločili za 

podrobnejši pregled 

 

b) leto 2016 

 

Iz konta 420600 – nakup zemljišč je razvidno, da je v  letu 2016 občina realizirala en 

nakup kmetijskega zemljišča v vrednosti 15.540,00 evra. Iz kupoprodajne pogodbe št. 

478/042/2014-236 od 8.11.2016 med lastnikom K. S. kot prodajalcem in občino Ig kot 

kupcem, je razvidno, da gre za nakup za potrebe širitve pokopališča na Kureščku. Nakup 

zemljišča je uvrščen v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2016 

pod zap. št. 4.  Iz cenitvenega poročila  sodnega cenilca za gradbeništvo Maksimiljana 

Bevka z dne 30.10.2014 je razvidno, da naj bi bil m2 meter zemljišča s p. št. 732/22 k.o. 

Zapotok, v izmeri 259 m2  ki je predmet nameravanega odkupa, 19,03 evra, skupaj torej 

4.929,13 evra. V splošnem pojasnilu je cenilec navedel, da gre za tržno nezanimivo 

zemljišče ob Pokopališču Kurešček, na katerem ima Občina Ig predkupno pravico. 

Prodajalec K. S. je z dopisom z dne 27.6. 2015 obvestil Občino Ig, da se s ceno v 

cenitvenem poročilu ne strinja, ker temelji na napačni predpostavki o tržno 

nezanimivem zemljišču. Dejansko gre za  parkirišče ob pokopališču (ki se uporablja že 

dvajset let, brez nadomestila lastniku),  ki predstavlja specifično funkcionalno rabo in s 

tem bistveno višjo ceno zemljišča. Tudi iz podatkov o namenski rabi zemljišča je 

razvidno, da je zemljišče namenjeno širitvi pokopališča. Iz podatkov  o prodajnih cenah 

drugih parcel (ki so zajete tudi v cenitvenem poročilu cenilca Bevka) je razvidno, da se 

gibljejo cene gradbenih parcel na obravnavanem območju med 60 in 90 evrov. Zato je 

pripravljen prodati parcelo po minimalni ceni 60 evrov za m2, pri čemer plača kupec 

davčne dajatve. 

 

Občina Ig kot kupec je zato pristala na ceno, ki jo je predlagal prodajalec1, izpogajala pa 

je, da nosi prodajalec davčne stroške. Nakup je vključen v Poročilo o (ne)realizaciji 

načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2015 in v Poročilo o 

realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2016. 
                                                      
1
 Zaradi namena pridobitve nepremičnine (širitev občinske infrastrukture) so obstajali pogoji za razlastitev, 

vendar je prodajalec tudi v tem primeru upravičen do ustrezne odškodnine; glej čl. 105 ZUReP-1. 
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Iz poslovnih knjig Občine Ig je razvidno (konto 722100 – prihodki od prodaje stavbnih 

zemljišč), da je Občina Ig v letu 2016 odprodala stavbno zemljišče kupcu Š. N. za znesek 

46.080,00 evrov. Kupec je 30.1. 2012 podal na Občino Ig vlogo za nakup zemljišča ob 

svoji parceli, ki ga je dobil v najem od bivše vojašnice in ga uporablja (kot zelenjavni vrt) 

že preko trideset let. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja, da leži omenjena 

parcela  št. 2432/25 v območju ohranjanja narave (EPO). Iz cenitvenega poročila cenilca 

stvarnega premoženja izvedenca in cenilca gradbene stroke Maksimiljana Bevka z dne 

18.3. 2016 izhaja, da je tržna vrednost parcele  št. 2432/25 k.o. 1700 Ig v izmeri 576 m2 

ocenjena na 38.639, 02 evra (brez davka) oz. 67,08 evra za m2. Prodaja parcele je 

vključena v Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2016 (pod zap št. 2). Občina Ig je v 

skladu z 21. čl. ZSPDSLS objavila javno dražbo za prodajo parcele št. 2432/25. k.o. Ig 

(Ur.l. št. 24, 2016. Izklicna cena je bila določena 80,00 evrov plus 22% DDV za m2. Iz 

zapisnika o javni dražbi z dne 20.4. 2016 je razvidno, da je kupec (ki je pred dražbo 

položil predpisano varščino) ponudil ceno iz razpisa o javni dražbi, to je 56.270,60 evra. 

Ker ni bilo drugega ponudnika, je Komisija (za vodenje in nadzor postopkov 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig) ugotovila, da je najugodnejši ponudnik 

Š. N. 

 

Iz kupoprodajne pogodbe št. 4701/001/2015-75 od 21.4.2016 med prodajalcem Občino 

Ig in kupcem Š. N. je razvidno, da je bila predmetna parcela prodana po izklicni ceni 

predhodne javne dražbe. Kupec je plačal kupnino v dogovorjenem roku iz pogodbe. 

 

 

3.2.2  Nakup premičnega premoženja 

 

Pri razpolaganju s premičnim premoženjem ima Občina Ig v poslovnih knjigah 

evidentirana dva nakupa vozil: 

 Leto 2015: Konto 420101 avto Dooker VP Laureate, 1.5 DCI 75 znesek 13.162, 89 

evra in 

 Leto 2016: konto 420101 auto Duster Life plus 1.5 DCI, znesek 14.098,36 evra. 

 

Iz nadzora obeh nakupov izhaja, da  sta oba nakupa  potekala identično. Nakupa sta 

vključena v Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leti 2015 in 2016. Za oba 

nakupa je kupec pridobil tri ponudbe različnih prodajalcev. V obeh primerih sta bila 

izbrana ponudnika z najnižjo prodajno ceno. Zapisnika o odpiranju ponudb imata vse 

sestavine ki jih zahteva 38. čl.  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne 

lokalne skupnosti. Obe fakturi prodajalcev vsebujeta ceno iz ponudbe in enake pogoje 

plačila. Nakupa sta evidentirana v poročilih  o realizaciji ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Ig v letu 2015 in 2016. 
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Ugotavljamo: 

 da so bila vsa ravnanja s premičnim in nepremičnim premoženjem občine Ig, ki 

so bila predmet nadzora, zajeta v načrte pridobivanja in razpolaganja s 

premičnim in nepremičnim premoženjem Občine Ig; 

 da načrti vsebujejo vse zakonsko predpisane elemente; 

 da je vrednost premoženja ocenjeval pooblaščen ocenjevalec nepremičnin oz. 

premičnin; 

 da na dan sklenitve pravnega posla cenitve niso bile starejše od 12 mesecev; 

 da so bile izbrane ustrezne metode razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

(javna dražba, neposredna pogodba); 

 da je upravljalec (nadzorovana oseba) pred pričetkom postopka ravnanja s 

stvarnim premoženjem opravil pravni pregled stvarnega premoženja (urejenost 

lastništva, posesti, stvarnopravnih pravic...); 

 da so bila vsa nadzorovana ravnanja s stvarnim premoženjem v predpisani obliki 

vključena v Poročili o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Ig za leti 2015 in 2016 in posredovana občinskemu svetu.  

 Da kupljeni kmetijski zemljišči še nista evidentirani v ustrezno analitično 

evidenco (Register osnovnih sredstev, datum 2.2. 2017). Enako velja za vozilo 

auto Duster Life plus 1.5 DCI. 

 Da je bilo vodenje postopkov upravljanja in sprejemanja odločitev pregledno.  

 

Mnenje 

 

Pri   nakupih in prodaji nepremičnega in premičnega premoženja Občine Ig  v letih 

2015 in 2016 nismo zasledili elementov negospodarnosti. Nakupi in prodaje so 

bile v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

skupnosti, ter Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalne skupnosti. 

 

3.2.3 Oddaja stanovanj v najem 

 

ZSPDSLS opredeljuje, da obsega  upravljanje z nepremičnim premoženjem tudi 

oddajanje v najem. Občina Ig ima skromen lastni stanovanjski fond in ne vodi posebnega 

registra občinskih stanovanj, ki ga določa čl. 154 SZ-1. Iz poslovnih knjig (konto 710302- 

prihodki od najemnin za stanovanja) je razvidno, da je občina Ig dobivala plačila 

najemnin za stanovanja za tri stranke: T.A., A.J. in B.D. 

 

Na omenjeni konto so se v nadzorovanem obdobju stekale tudi najemnine upravljalca 

Aktiva upravljanje. Iz evidenc o najemnikih za stanovanja Občine Ig in List prometa po 
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stroških, partnerjih in mesecih Aktive upravljanja d.o.o. za leti 2015 in 2016 je razvidno, 

da plačujejo (občini Ig preko Aktive upravljanja) še naslednje stranke: 

- W. Ol, 

- T.N., 

- N.M., 

- S.D. in 

- K.S. 

 

Trije najemniki, ki plačujejo najemnino za stanovanje direktno občini Ig, imajo sklenjene 

podobne najemne pogodbe. Pregledali smo najemno  pogodbo med T. A. in Občino Ig. Iz 

cenitvenega poročila, ki ga je za  stanovanjsko hišo na parc. št. 12 in 9, k.o. Vrbljene z dne 

21. 11. 2003 pripravil cenilec gradbene stroke Alojzij Boh izhaja, da je realna tržna 

vrednost najemnine med 25.000,00 in 30.000,00 tisoč Sit mesečno, upoštevajoč tudi 

uporabo vrta. Iz najemne pogodbe  št. 465-01/02 od 28. 11. 2003 izhaja, da je 

najemodajalec zemljiško knjižni lastnik  nepremičnine – parcele št. 12 – hiša in dvorišče 

– 273 m2 in št 9 – vrt – 1175 m2. Obe parceli sta predmet pogodbe in se oddajata kot 

tržno najemna nepremičnina, za nedoločen čas, pri čemer se najemnik že nahaja v 

predmetni nepremičnini, zato začne pogodba veljati od 1.1. 2003 naprej. Najemnina 

znaša 30.000,00 Sit mesečno (z vračunanim DDV), pri čemer prevzema najemnik 

obveznost elektriko, vodo, odvoz smeti in kanalizacijo ter za tekoča popravila 

vzdrževanja nepremičnine in opreme, zamenjavo opreme zaradi nepravilne uporabe in 

druge obveznosti v skladu s predpisanimi standardi vzdrževanja. Iz finančnih kartic 

konta 710302 (prihodki od najemnin za stanovanja) izhaja, da najemojemalec ves čas 

plačuje znesek najemnine iz pogodbe sklenjene 2003, to je 109,60 evra, kar ustreza 

protivrednosti 26.304,00 sit.  

 

Podobno najemno pogodbo ima sklenjeno z Občino Ig B. D., le da je pogodba št. 352-

80/002/2011-183 od 28. 9. 2011 za tržno najemno nepremičnino v izmeri 28,15 m2  

sklenjena za določen čas šest mesecev. Višina najemnine je 100,00 evrov. Začetna 

pogodba ima devet aneksov, s katerimi se podaljšuje najemno razmerje za naslednjih 

šest mesecev. Višina najemnine se po podatkih iz kontnih kartic  (710302- prihodki od 

najemnin za stanovanja vse od začetka do leta 2017 ne  spreminja. 

 

Tretja najemna pogodba je sklenjena med Občino Ig in A. J. Iz pogodbe 

št.252/003/2006-131 od 26. 6. 2006 izhaja, da je tudi ta pogodba sklenjena za določen 

čas, to je do zagotovitve nadomestnega stanovanja, predmet pogodbe je neprofitno 

stanovanje, višina najemnine je enaka, kot je bila določena za podobno veliko neprofitno 

stanovanje na naslovu Banija 4, ki je bilo glede na vrednost točkovalnega zapisnika 

ocenjeno na 202 točki. V navedenem  stanovanju je najemnica stanovala pred sklenitvijo 
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nove najemne pogodbe, do preselitve je prišlo zaradi rušenja stare stanovanjske enote. 

Gre v bistvu za menjavo (neprofitne) stanovanjske enote.  

 

Občina Ig ima nadalje sklenjenih pet pogodb za neprofitna stanovanja z že omenjenimi 

najemojemalci, ki plačujejo najemnino preko upravnika Aktiva upravljanje, upravljanje 

in vzdrževanje d.o.o.2 Občina Ig plačuje upravljalcu v skladu s 118. čl. Stanovanjskega 

zakona, Ur. l. RS 69/03 z dopolnitvami: 18/04, 47/06, 45/08, 62/10 in 56/11 (v 

nadaljevanju SZ-1) stroške upravljanja v višini 0,4% od osnove neprofitne najemnine. 

 

Med pogodbeniki neprofitnih stanovanj smo podrobneje pregledali najemno pogodbo št. 

360-01/01-02 od 26. 9. 2003  med Občino Ig In M. N. (tudi ostale štiri pogodbe so bile 

sklenjene na enaki pravni osnovi, torej prednostnem vrstnem redu za dodelitev 

socialnega stanovanja). Predmet pogodbe je neprofitno stanovanje v objektu Ig 443 v 

izmeri 58,70 m2. Iz prvega člena izhaja, da je najemnik na podlagi prednostnega reda za 

dodelitev socialnega stanovanja upravičen do najema predmetnega stanovanja. Cena 

najemnine je izračunana po Odloku o metodologiji za oblikovanje najemnin v 

neprofitnih stanovanjih in Sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in 

najnujnejših bivalnih prostorih v lasti mestne občine Ljubljana in znaša 18.839, 80 SIT 

mesečno in se lahko spreminja skladno z veljavno zakonodajo in sklepi lastnika. Ostala 

določila glede obveznosti obeh pogodbenikov so tipske narave. K pogodbi  je dodan 

zapisnik o prevzemu stanovanja z enakim datumom kot pogodba. Iz dokumentacije 

Upravljalca Aktiva upravljanje (lista prometa po stroških, enotah, partnerjih in mesecih 

za leto 2015 in 2016) je razvidno, da je najemnica plačevala najemnino v mesečnem 

znesku 182,06 evra. Zvišanje najemnine je omogočila Uredba o metodologiji za 

oblikovanje najemnin neprofitnih stanovanj ter merilih in postopku za uveljavljanje 

subvencioniranih najemnin, ki ima v prehodnih določbah določilo o postopnem dvigu 

najemnine neprofitnih stanovanj do 4,68% vrednosti stanovanja od 31.12. 2006. Na 

omenjeni osnovi je bila zvišana neprofitna najemnina tudi ostalim štirim 

najemojemalcem. 

 

Mnenje:  

V letu 2015 in 2016 veljavne najemne pogodbe za neprofitna stanovanja v lasti 

Občine Ig, vsebujejo vsa potrebna določila, ki jih zahteva stanovanjski zakon (SZ-

1) in na njem temelječi podzakonski akti. To velja tudi za revalirizirane 

najemnine, zato ocenjujemo, da ravna občina Ig s temi nepremičninami  
                                                      

2
 Občina ig ima sklenjeno pogodbo o upravljanju s firmo Pate d.o.o., ki se je leta 2006 

pripojila k firmi Gradalis upravljanje d.o.o., ta pa se je 3.7.2009 preoblikovala v Aktivo 

upravljanje d.o.o.; glej zgodovinski izpis iz sodnega/poslovnega registra. 
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gospodarno.  Dve  stanovanjski enoti, ki jih zasedata najemnika T. A. in D. B. imata 

po podatkih iz najemne pogodbe status tržno najemne nepremičnine. Ker se za 

omenjena stanovanja v skladu s 115. čl.  SZ-1 oblikuje najemnina prosto, ni ovir za  

(letno) revalorizacijo najemnin glede na letno inflacijo v skladu s 372 čl. 

Obligacijskega zakona. 

 

3.2.4 Oddaja poslovnih prostorov v najem 

 

Občina Ig nima  lastnega pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem, s katerim 

bi operacionalizirala določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Zakona o lokalni 

samoupravi. Nadzorovana oseba je pojasnila, da se pri reševanju konkretnih zadev 

zgledujejo po Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v najem Občine Borovnica. 

Prav tako ne vodi posebnega  Registra poslovnih prostorov. Iz poslovnih knjig (konto 

710301 – prihodki od najemnin za poslovne prostore v letih 2015 in 2016) je razvidno, 

da so bili v najemnem razmerju za poslovne prostore z Občino Ig naslednji najemniki: 

 Pekarna Pečjak, 

 NLB d.d. 

 Lekarna Ig, Simona Vučko Mole, 

 Kavarna Studenec d.o.o., 

 Margala d.o.o, 

 Splošna medicina Stanislav Ostanek 

 Ordinacija Marije Štefančič Gašperšič, 

 Davorin Deželak, Zobni laboratorij, 

 Ordinacija Zevnik + Leonardo d.o.o. in 

 ZOB d.o.o. 

 

Ker so bile najemne pogodbe Občine Ig z Margalo, Simono Vučko Mole, Novo Ljubljansko 

banko, Kavarno Studenec in Pekarno Pečjak  v letu 2015 že predmet nadzora (glej 

Poročilo revizorja Državna revizija Vid Plohl s.p.), smo jih izločili iz nadzora. Najemniki 

Stanislav Odlazek, ZOB d.o.o, Ordinacija Zevnik +Leonardo ter Marija Štefančič Gašperšič 

imajo sklenjene najemne pogodbe z Občino Ig na podlagi koncesijskih pogodb, Davorin 

Deželak pa ima sklenjeno neposredno (najemno) pogodbo. 

 

Podrobneje smo pregledali najemne pogodbe z  

 Ordinacijo Zevnik, 

 Splošno medicino Stanislav Ostanek,  

 Davorin Deželak, zobni laboratorij in  

 Marijo Štefančič. 



 
 

18 

 

 

Zap. št. najemnik Datum sklenitve pogodbe Mesečna najemnina 
1. Zevnik Krištof      25. 9. 2008 279,73 evra3 
2. Marija Štefančič 1. 9. 2008 576,48 eura 
3. Davorin Deželak     1. 9. 2008 244,23 evra 
4. Stanislav Ostanek     19. 6. 2009 583,36 evra 
 

Vse štiri pogodbe imajo klavzulo, da stranki ob koncu leta uskladita višino najemnine za 

naslednje koledarsko leto. Najemniki, ki so sklenili pogodbe v letu 2008, so za leto 2009 

sklenili anekse k pogodbam, po katerih se je najemnina glede na 2,1% rast življenjskih 

stroškov dvignila za enak odstotek ( na 5,54 evra za m2). V naslednjih letih  (do leta 

2017) ni bilo revalorizacije najemnin. Stanislav Ostanek je  28. 5. 2013 podpisal z 

najemodajalcem aneks št. 2, po katerem se mu zaradi znižanja financiranja ambulante s 

strani ZZZS, odobri oprostitev plačila najemnine od 1..6. 2013, do 30. 9. 2013. Oba 

pogodbenika sta sklenila še aneks št. 3 po katerem se najemojemalcu zaradi enakih 

razlogov zniža najemnina za 50% za obdobje od 1.10. 2013 do 31.12. 2013.  

Iz finančnih kartic (konto 710301 – prihodki od najemnin za poslovne prostore) izhaja, 

da je vseh pet najemnikov v letu 2015 in 2016 plačevalo najemnine v višini zneska iz 

osnovne pogodbe in aneksa  (2,1% povišanja) za leto 2009. Na dan 31.12. 2015 in 2016 

so imeli najemniki poravnane vse najemnine, razen najemnin za mesec december. 

 

Mnenje:  

Upravljanje z najemom poslovnih prostorov za pet  uporabnikov s strani Občine Ig 

je v nadzorovanem obdobju potekalo gospodarno. Revalorizacijska klavzula iz 

najemnih pogodb se po letu 2009 ni izvajala, ker niso bili izpolnjeni predpisani 

pogoji. V letu 2016 so ponovno izpolnjeni pogoji za revalorizacijo predmetnih 

najemnin, zato nadzorni odbor priporoča njeno realizacijo v letu 2017. 

Priporočamo, da občina sprejme svoj pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v 

najem, v katerem bo podrobneje določila možnosti spreminjanja pogodbenih 

razmerij (npr. zniževanja, zviševanja  ali kompenzacije najemnin, ki so predmet 

obdelave v  podpoglavju 3.2.5), kar bo tudi v funkciji gospodarnosti opravljanja z  

občinskim premoženjem. 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Pri pogodbah sklenjenih v letu 2008 je dogovorjena enaka najemnina za m2, to je 5,47 evra, saj gre za poslovne 

prostore v isti stavbi. Pogodba, sklenjena v letu 2009 vsebuje revalorizirano osnovno ceno. Druge razlike v ceni 

najemnin so posledica različne kvadrature poslovnih prostorov. 
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3.2.5 Oddaja drugih prostorov v najem 

 

Iz kontnih kartic finančnega knjigovodstva za leti 2015 in 2016 (konto 710301) izhaja, 

da prejema Občina Ig sredstva za najemnine še za naslednje poslovne prostore: 

 

*1120011 Medgeneracijski center, 

* 118007 Dvorana Golo, 

* 180400 Center Ig (najem dvorane, ostali prostori so zajeti pod točko 3.2.4). 

 

Iz Pravilnika o koriščenju prostorov v Dvorani Golo izhaja, da so predmet najema tudi 

prostori v Domu krajanov v Iški vasi, za katerega pa se najemniki dogovorijo z 

lastnikom, PGD Iška vas. Najemnin, ki so povezane s pokopališči, nismo vključili v 

nadzor. 

 

Prostori Medgeneracijskega centra so se po pojasnilu občine uredili za delovanje 

Društva upokojencev Ig » v prostorih pa se jim je pridružilo še nekaj društev, ki imajo 

tam vaje in sestanke«. Iz pojasnila občine nadalje izhaja, da za prostore zgledno skrbi 

društvo upokojencev, ki  (kot upravljalec) ne plačuje najemnine, kar je določeno v 

ceniku, ki je sestavni del Pravilnika o koriščenja dvorane Golo in ga je sprejel Občinski 

svet Občine Ig 7. 3. 2012. Za uporabo prostorov je izdelan urnik, vodi se evidenca 

prisotnosti. Iz omenjene evidence je razvidno, da Društvo upokojencev uporablja 

prostore več kot polovico zasedenega časa.  Najemnina znaša 5 evrov na uro in je po 

pojasnilu občine izračunana na podlagi stroškov. Vendar pa stroški ne pokrivajo 

najemnine. Za leto 2016 je po podatkih iz poslovnih knjig (konto 710301- prihodki od 

najemnin za poslovne prostore (Medgeneracijski center) pobranih za 972, 10 evra 

najemnin ( občina v pojasnilu navaja znesek 1.207,50 evra),  stroški pa so znašali skupaj 

2.224,60 evra. 

 

Evidenca prisotnosti v medgeneracijskem centru izkazuje zgledno vodenje prisotnosti, 

podatki v zbirniku letne prisotnosti v centru (za leti 2015 in  2016) se ujemajo z 

evidenco prisotnosti in zneski nakazil v finančnih karticah.  

 

Mnenje:  

Glede na dejstvo, da je  Društvo upokojencev (kot upravljalec poslovnega 

prostora) njegov pretežni uporabnik, bi bilo smiselno, pravno korektno in 

gospodarno, da se pravice in dolžnosti upravljalca in hkrati uporabnika 

podrobneje uredijo v pogodbi med Občino Ig in Društvom upokojencev 

(maksimalni čas brezplačne uporabe,  kaj zajema »zgledna skrb za prostore« torej 

kvantifikacija stroškov upravljanja, čas trajanja pogodbenega razmerja, način 

določanja urnikov uporabe in drugo). Na ta način se prepreči morebitna uporaba 
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prostorov drugih uporabnikov pod imenom Društva upokojencev in zmanjša 

negativna razlika med prihodki (najemninami)  in stroški upravljanja 

Medgeneracijskega centra. Ne nazadnje je oprostitev najemnine za društva v 

nasprotju s 30. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti4, kar pa ne preprečuje pravne ureditve pogodbenega razmerja 

na način, da se stroški upravljanja s poslovnim prostorom poravnavajo  s stroški 

najemnine. 

 

Zadnji del nadzora zajema  upravljanje s Športno dvorano Ig in nekaterih drugih šolskih 

prostorov5. Dajanje prostorov športne dvorane Ig v najem poteka po določilih Odloka o 

načinu upravljanja Športne dvorane Ig (v nadaljevanju Odlok),  Pravilnika o uporabi 

Športne dvorane Ig (v nadaljevanju Pravilnik),   vsakoletnih razpisov občine o koriščenju 

športne dvorane, programa upravljanja s športno dvorano in pogodb med občino in 

Osnovno šolo Ig (v nadaljevanju OŠ) kot upravljalcem,  ter upravljalcem in posameznimi 

uporabniki. 

 

Na podlagi določil Odloka načrtuje OŠ prihodke in odhodke za upravljanje športne 

dvorane (in drugih prostorov, ki so lahko predmet najema) v skladu s predpisi za 

pripravo proračunov občin. V ta namen poda vsako leto občini v okviru predloga 

finančnega načrta OŠ tudi predlog stroškov obratovanja športne dvorane. Po sprejemu 

proračuna podpiše občina z OŠ pogodbo  o sofinanciranju Športne dvorane Ig. V pogodbi 

(za leto 2016, podobno za prejšnja leta) je določeno mesečno število ur in/ali določen 

delež delovnega mesta, ki se kot izdatek zaposlenih ter prispevke delodajalcev prizna  

upravljalcem in čistilki za operativno upravljanje z dvorano v popoldanskem času ter ob 

sobotah in nedeljah.  Omenjenim stroškom se dodajo sredstva za blago in storitve ter 

investicije (oboje pripravi šola kot upravljalec v okviru finančnega načrta za naslednje 

leto).  Za leto 2016 je občina kot financer v pogodbi zagotovila 12.500,00 evrov sredstev, 

pri čemer iz pogodbe izhaja, da omenjeni znesek ne vključuje sredstev za investicije, ki 

jih Proračun občine Ig za športno dvorano ni predvidel. Iz pojasnila nadzorovane osebe 

(Polona Skledar, 31.3. 2017) izhaja, da občina v zadnjih letih ne načrtuje tovrstnih 

sredstev, »ker je v načrtu, da se bo hkrati s prizidkom oz. širitvijo šole obnovile tudi 

garderobe in kopalnice poleg športne dvorane«. 

 

Po preteku tekočega leta poda upravljalec občini kot lastniku računovodsko poročilo za 

vse stroške in prihodke, povezane z upravljanjem. Iz zahtevka št. 3- SM6/2015, ki ga je 

OŠ poslala kot poročilo za leto 2015 izhaja, da so znašali vsi prihodki od najemnin 

                                                      
4
 30.čl.ZSPDDSLS določa, da se lahko dajo poslovni prostori v brezplačni najem le osebam javnega prava, 

društva pa so po Zakonu o društvih osebe civilnega prava. 
5
Poleg Športne dvorane Ig, so predmet najema lahko tudi učilnice, mala telovadnica, fitnes kabinet, gospodinjska 

učilnica in računalnica.  Za te prostore sprejme cenik Svet šole.  
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53.957,81 evra, od tega so znašali prihodki od najema športne dvorane 10.875, 39 evra.  

Stroški za samo športno dvorano v poročilih OŠ  niso ločeno prikazani, združeni so 

stroški materiala, storitev, amortizacije in stroški za plače za upravljanje vseh šolskih 

prostorov, ki so lahko predmet najema. Razlog za to je dejstvo, da  poteka v športni 

dvorani (in drugih šolskih prostorih) tudi redna šolska dejavnost, ter interesne in 

obšolske dejavnosti. Za komercialni najem tako ostane le del razpoložljivega časa. 

Stroški povezani z upravljanje šolske dvorane in drugih prostorov najema so zato višji 

od prihodkov najemnin  in prihodkov Občine Ig na osnovi pogodbe o sofinanciranju 

športne dvorane. V letu 2015 so presegali prihodke za 3%, v letu 2016 pa za 15%. 

Gospodarnega upravljanja omenjenih prostorov nismo presojali samo z vidika 

pokrivanja stroškov z ekonomskimi cenami  najemnin, saj bi ekonomska cena odbila 

potencialne komercialne najemnike, temveč tudi z vidika primerljivosti cen najemnin s 

podobnimi šolskimi športnimi dvoranami v okolici občine Ig, ter z vidika presoje,  ali 

nadzorni mehanizmi oz. obstoječi sistem notranjih kontrol na področju nadzora deluje v 

skladu z internimi akti ter učinkovito in zanesljivo. 

  

Cena najema cele športne dvorane Ig je po ceniku, ki je priloga Odloka in je  bil sprejet 

7.3.2012 in se v nadzorovanem obdobju ni spremenil, je 35 evrov na uro za uporabnike, 

ki so vključeni v program športa Občine Ig in 45 evrov na uro za ostale uporabnike. Cena 

celodnevnega komercialnega najema znaša 650 evrov, dodatna opravila (postavitev 

odrskega ozadja, zaščita tal ipd., se plačajo dodatno. Primerjali smo  cenike nekaterih 

ostalih uporabnikov v okolici Ljubljane: 

 Športne dvorana OŠ Polhov Gradec (cenik iz leta 2015): najem cele dvorane je 

37.50 evra na uro (rekreacija in vadba) ter 65 evrov (tekmovanja). 

 Športna dvorana OŠ Horjul: najem cele dvorane je 38  evrov. 

 Športna dvorana Poden, Škofja Loka: najem cele dvorane z garderobo: 38 evrov 

za proračunske uporabnike in 45 evrov za ostale. 

 Najem športne dvorane Gimnazije Šiška: najem cele dvorane 35 evrov pri 

mesečnem plačilu in 45 evrov pri dnevnem plačilu. 

 

Primerjava cenikov najema športnih dvoran kaže, da cene najema Športne dvorane Ig ne 

odstopajo od primerljivih ponudnikov. To velja tudi za celodnevni komercialni najem, ki 

je po ceniku za športno dvorano Ig 650,00 evrov (najemnina) in 348,00 evrov (priprava 

dvorane, brez dodatne zaščite tal in dodatnega čiščenja), kar je primerljivi s ceno najema 

za enako štoritev športne dvorane OŠ Dobrova, ki znaša 1250, 00 evrov. Zato je mogoče 

sprejeti pisno pojasnilo nadzorovane osebe (Polona Skledar, 31. 3. 2017), da ekonomske 

cene, ki bi pokrivala stroške, kot to predvideva 8. čl. Pravilnika, ni mogoče naprtiti 

najemnikom dvorane.  
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Občina Ig je objavila v Mostiščarju (UO, št.4/2015) javni razpis za koriščenje Športne 

dvorane Ig v letu 2015/16. Prijave je preverila in ocenila posebna komisija, ter 

pripravila terminski plan(urnik) uporabe dvorane za naslednje šolsko leto. Na tej 

podlagi je občina pripravila sedem sklepov o terminih koriščenja športne dvorane: 

 Sklep za Športno društvo Mokrc, 

 Sklep za športno društvo KBM, 

 Sklep za Atletski klub Kranj, 

 Sklep za KIG, d.d. Zagorica 18, Ig, 

 Sklep za Župnijo Ig, 

 Sklep za Športno društvo Špička ter 

 Sklep za Športno društvo za baseball in softball Barje. 

 

Z najemojemalci je OŠ sklenila pogodbe o najemu,  katerih podatki so skladni s sklepi 

Občine Ig o dodelitvi prostorov. Podatki glede cene in časa uporabe so skladni s podatki 

v izstavljenih računih OŠ najemnikom, ter plačili s strani najemnikom.6 Za enkratne 

oddaje športne dvorane v najem sklene OŠ neposredno pogodbo z najemniki. Vzorčni 

pregled omenjenih pogodb kaže (najemnik Jorema pog. Št. 9/2016  od 16. 9.2016) kaže, 

da upravljalec upošteva veljavni cenik za celodnevni komercialni najem. 

 

Med ostalimi šolskimi prostori je najpogosteje predmet najema fitnes center za katerega 

je po ceniku OŠ od 13. 3. 2013 določena cena 3 evre na uro, oz. 15 evrov na uro za 

skupino. Pregledali smo pogodbe za naključno izbrane najemnike: 

*Tomaž Tomšič (vodja rekreacije), 

* Luka Volk (vodja rekreacije), 

* Urban Lacman in Lea Cimperman Lacman, (obe pogodbi za leto 2015 in 2016).  

 

Vsem najemnikom so zaračunane s cenikom predpisane najemnine. 

Nato smo primerjali  podatke o uporabnikih po urniku fitnes centra s podatki Evidence o 

uporabi prostora fitnes za naključno izbran mesec (september 2016). Evidenca zajema 

podatke o uporabnikih datum in ura uporabe, ter opombo, ali gre za skupino, ali 

individualnega uporabnika. Podatke smo primerjali z zbirnikom uporabe, ki ga 

podpišeta odgovorni osebi upravljalca. Nato smo primerjali podatke še s podatki v 

izstavljenih računih in plačilih. Primerjave opisanih evidenc niso odkrile nepravilnosti. 

 

Tudi nadzor naključno izbranih pogodb o enkratnem najemu šolskih prostorov v letu 

2015 in 2016 najemnikov: 

                                                      
6
 Pogodba o najemu Športne dvorane Ig sklenjena med OŠ in Župnijo Ig je specifična, saj ne vsebuje določil o 

ceni najema. Temelji na Sporazumu o ureditvi premoženjskih odnosov med Župnijo Ig (kot denacionalizacijskim 

upravičencem) in Občino Ig z dne 28.1. 2002, po katerem Občina Ig priznava Župniji Ig pravico do brezplačne 

uporabe novo zgrajene telovadnice v terminih, določenih  z vsakoletnim razporedom. 
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 Glasbena šola Emil Adamič (2krat), 

 Druge športne aktivnosti, M. Poredoš s.p. in  

 Relax Trans (3krat), 

 

ni odkril nepravilnosti oz. neskladnosti med evidencami, ki zagotavljajo nadzor nad 

(gospodarnim) najemanjem različnih šolskih prostorov. 

 

Mnenje:  

Nadzor upravljanja s šolskimi prostori OŠ v letu 2015 in 2016 pokazal morebitnih 

elementov negospodarnosti upravljanja, kljub temu, da prihodki od najemnin ne 

pokrivajo stroškov upravljanja. 

   

4 Zaključno mnenje in priporočila 

 
Občina Ig je poverjeno upravljanje  s  stvarnim  (premičnim in nepremičnim) 

premoženjem lokalne skupnosti z ZSPDSLS. (Gospodarno) upravljanje pomeni zlasti 

skrb za pravno in dejansko urejenost; investicijsko vzdrževanje, pripravo, organiziranje 

in vodenje investicij, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje 

stvarnega premoženja v uporabo in podobno (3. člen). V skladu z načelom preglednosti, 

mora upravljalec (občina) voditi postopke ravnanja s stvarnim premoženjem na način, ki 

zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev. Cilj nadzora je bil: 

- pregled pravnih podlag (podzakonskih aktov) za upravljanje s premoženjem občine,  

- pregled poslovne dokumentacije in evidenc v zvezi z gospodarjenjem s premoženjem 

občine, 

- ugotovitev dejanskega stanja z namenom preverjanja zakonitosti, pravilnosti in     

smotrnosti gospodarjenja s premoženjem Občine Ig in 

- preveritev, ali sistem notranjih kontrol na področjih nadzora deluje učinkovito in 

zanesljivo. 

 

Cilji nadzora so bili  na področjih, ki jih je zajel nadzor, doseženi (zaradi obsežnosti 

nekatera področja upravljanja, npr. investicije, niso bili zajeti v nadzor). 

 

Nadzorovana oseba  je z namenom operacionalizacije zakonskih podlag sprejela 

podzakonske akte in pravila, ki ji omogočajo gospodarno in pravno korektno upravljanje 

s stvarnim premoženjem. Premično in nepremično premoženje je ustrezno evidentirano, 

spremembe v njegovem upravljanju, so zajete v načrte ravnanj s premičnim in 

nepremičnim premoženjem, ter poročilih o njihovi realizaciji, postopki upravljanja 

potekajo v skladu s splošnimi določili ZSP DSLS in  Uredbe o stvarnem premoženju 

države in samoupravne lokalne skupnosti. 
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Zaključno mnenje: 

 

 Večjih pomanjkljivosti pri gospodarnem upravljanju s strani nadzorovane osebe 

pri nadzoru nismo ugotovili.  Za (nadaljnjo) zagotovitev gospodarnega upravljanja 

z občinskim premoženjem priporočamo:    

 

Priporočilo 1 

 

Priporočamo, da občina Ig sprejme pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem, v 

katerem bo podrobneje opredelila možne modifikacije pogodbenih razmerij. 

 

Priporočilo 2 

 

Občina Ig naj uredi  najemniško razmerje Društva upokojencev Ig z Medgeneracijskim 

centrom s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.  

 

Priporočilo 3 

 

Občina Ig naj ob izpolnjenih pogojih dosledno izvaja določila o revalorizaciji najemnin za 

najem stanovanjskih in poslovnih prostorov, s katerimi upravlja.  

 

 

Nadzorni odbor predlaga, da Občina Ig izvede priporočila z veljavnostjo za leto 2018. 

 

5  Zaključek 

V skladu z 28. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Ig (Uradne objave, številka 

6, november 2016) se predlog poročila o nadzoru posreduje direktorju občinske uprave 

in nadzorovani osebi.  Nadzorovana oseba ima pravico v  roku petnajst dni od prejema 

predloga poročila, vložiti pri nadzornem odboru odzivno poročilo. Nadzorni odbor mora 

v petnajstih dneh odločiti o odzivnem poročilu. Nadzorovana oseba se s priporočili in 

ugotovitvami strinja, zato niso posebej pripravili odzivnega poročila.  

 
 

Petra Krajzel, predsednica   Anton Dvoršek, vodja nadzora 
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