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Številka: 67102/003/2012 
Datum: 8. 3. 2012 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 100/2005-UPB1, 94/2007-
UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010) in statuta Občine 
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03, 129/2006, 124/2007, 18/2008, 90/2010) je Občinski 
svet Občine Ig na seji dne 7. 3. 2012 sprejel 
 

O D L O K 
o načinu upravljanja Športne dvorane Ig  

 
1. člen 

S tem odlokom se določa način upravljanja Športne dvorane Ig. 
 

2. člen 
Občina Ig daje s pogodbo v upravljanje Športno dvorano Ig s pripadajočimi zunanjim 
igriščem in opremo. Seznam kvadratur posameznih prostorov športne dvorane in zunanjega 
igrišča,  ki se daje v upravljanje je naslednji: 

• športna dvorana -1428  m2 
• zunanje igrišče -  800  m2 
• skupni prostori (garderobe, tuši, sanitarije, prostor za sodnike,…) 

Seznam pripadajoče opreme se dogovori s pogodbo med Občino Ig in upravljalcem. 
 

3. člen 
Upravljalec  daje športno dvorano v uporabo naslednjim uporabnikom: 

• javnima zavodoma OŠ Ig in Vrtcu Ig za redno vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki se 
izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti in za izvajanje interesnih in razširjenih 
interesnih dejavnosti OŠ Ig od ponedeljka do petka v času od 7.00 do 16.30, ter ob 
drugih dnevih in terminih namenjenim šolskim prireditvam, šolskim športnim 
tekmovanjem,… 

• športnim društvom, klubom in drugim organiziranim skupinam, v skladu s programom 
dela in urnikom zasedenosti športne dvorane od ponedeljka do petka v času od 16.30 
do 23.00, 

• športnim društvom in klubom za organizacijo tekem in prireditev ter drugim 
uporabnikom za prireditve ob sobotah in nedeljah od 8.00 do 22.00. 

 
Dvorana je zaprta v času božično-novoletnih počitnic od 24. 12. – 3. 1. in od 1. julija do 10. 
avgusta. V poletnih počitnicah se opravijo vsa večja vzdrževalna dela, generalno čiščenje, 
zaposleni pa izkoristijo redni letni dopust. Dvorana je odprta od 10. avgusta za skupine 
kakovostnega športa (za priprave na državna tekmovanja). Za rekreativce in ostale je dvorana 
odprta od 1. 9. dalje.  
 

4. člen 
Program upravljanja s športno dvorano pred začetkom šolskega leta pripravi upravljalec.  
Soglasje k programu izda župan Občine Ig.  
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5. člen 
Občina Ig na podlagi Pravilnika o uporabi Športne dvorane Ig do 31. aprila objavi javni razpis 
za koriščenje terminov v športni dvorani. Na podlagi prejetih prijav Komisija, ki jo imenuje 
župan, najkasneje do 1. junija izdela terminski plan (urnik) uporabe dvorane za naslednje 
šolsko leto.   
Klubi, organizacije, društva in skupine morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa 
poslati pisno prijavo na Občino Ig, v kateri je naveden želeni termin in število ur tedensko. 
Občina Ig izda sklepe o dodelitvi terminov za naslednje šolsko leto, upravljalec pa sklene 
pogodbe z uporabniki. 
 

6. člen 
Za upravljanje in uporabo športne dvorane v času od 16.30 – 23.00 ter ob sobotah in nedeljah 
mora upravljalec zagotoviti ustrezne kadre, kar se opredeli z letno pogodbo. 
 
 

7. člen 
S prihodki od najemnin, ki jih pridobi upravljalec športne dvorane, se pokrivajo stroški 
povezani z delovanjem športne dvorane. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki je 
upravljalec dolžan nakazati v proračun Občine Ig četrtletno. Morebitno preostalo razliko pa 
po zaključnem računu. 
Odhodke in prihodke iz prvega odstavka tega člena upravljalec skladno z veljavnimi predpisi, 
ki veljajo za pripravo proračunov občin, načrtuje za vsako proračunsko leto. 
Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporablja izključno za investicije načrtovane v 
Načrtu razvojnih programov (za obdobje 4-ih let), ki je sestavni del proračuna.  
Po preteku tekočega leta je upravljalec dolžan lastniku podati računovodsko poročilo za vse 
stroške in prihodke povezane z upravljanjem. V ta namen mora zagotoviti ločeno 
računovodsko evidenco po stroškovnih mestih in kontih oz. na drug ustrezen način. 
             

8. člen 
 
Cenike za uporabo športne dvorane potrjuje Občinski svet Občine Ig.  
 

 
9. člen 

Upravljalec sklene z vsakim uporabnikom športne dvorane pogodbo o uporabi, ki vsebuje 
pravice in obveznosti uporabnika in upravljalca športne dvorane. Upravljalec pošlje 
predhodno vzorec pogodbe v pregled in soglasje lastniku. Sklenjene pogodbe o uporabi 
športne dvorane, podatke o koriščenju dvorane pošilja do 10. v tekočem mesecu za pretekli 
mesec, ostale podatke pa dvakrat letno in sicer do 28. 2. in 30. 6. občinski upravi Občine Ig. 
Upravljalec je dolžan, na zahtevo lastnika dvorane, posredovati vse zahtevane podatke, ki se 
nanašajo na upravljanje in koriščenje dvorane oz. omogočiti vpogled v dokumentacijo. 
 
 

10. člen 
Uporabnikom športne dvorane upravljalec na podlagi sklenjenih pogodb in evidence o 
uporabi izstavlja račune na podlagi cenikov potrjenih s strani občinskega sveta  in Pravilnika 
o uporabi Športne dvorane Ig. 
 

 
11. člen 

Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Ig in upravljalcem dvorane se podrobneje 
uredijo s pogodbo. 
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12.člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS oz. uradnih objavah 
občinskega glasila Mostiščar. 
 

 
Župan 

       Občine Ig 
Janez Cimperman  

                
 
 
 


