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Datum: 11.5.2017
Številka: 032-0004/2017


Zadeva:   SKLIC


Sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Ig, ki bo potekala
v sredo, 24. maja 2017 ob 17.30. uri v dvorani Centra Ig


Dnevni red:
	Obravnava  in potrditev dnevnega reda

Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje - priloga 1
Obravnava in potrditev predloga dopolnitve Načrta s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2017 -  priloga 2
 Obravnava in potrditev predloga Rebalansa  proračuna Občine Ig za leto 2017 - priloga 3
Obravnava in potrditev predloga Projektne naloge za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig / rekonstrukcija in prizidava - priloga 4
Obravnava in potrditev predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Osnove šole  Ig /rekonstrukcija in prizidava  - priloga 5
Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja Ig 08-2/PP z dostopno cesto - priloga 6
Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru gospodarnosti upravljanja s premoženjem v Občini Ig v letu 2015 in 2016 -  priloga 7
Obravnava in potrditev predloga za imenovanje  predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Vrtca Ig - priloga 8
Pobude in vprašanja

 
Lep pozdrav!
	


		    	        
								   Janez Cimperman 
                                                                                                                   ŽUPAN 




Vabljeni:
-  Svetnice in svetniki
-  Predsedniki  vaških svetov
-  Predsednica NO
-  Uredništvo Mostiščarja
-  Predstavnik  Radia Zeleni val 





ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 12.4.2017 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig

Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant.

Odsotna Klemen Glavan, Marija Župec.

Ostali prisotni: mag. Stanka Cerkvenik (Inštitut za javne službe), Janez Miklič, Marjana Župec, Tina Škulj, Katja Ivanuš, Štefan Gorenčič, Bojana Birsa, Franci Susman (SVS Tomišelj), Janez Rupert (SVS Iška vas), Janko Purkat (SVS Strahomer), Darja Perme (SVS Podkraj).

Dnevni red:
	Obravnava in potrditev dnevnega reda

Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
Obravnava in potrditev predloga Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2016 in seznanitev s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2016
Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske vode za leto 2017
Obravnava in potrditev Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig
Obravnava in potrditev sklepa o preklicu Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig
Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Ljubljansko barje: Interpretacijski center UNESCO dediščine Kolišča na Igu
Pobude in vprašanja

K točki 1
Župan predlaga, da se 4 točka obravnava pod točko 3 in dnevni red se ustrezno preštevilči.

Z 11 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.

K točki 2
Z 9 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil potrjen zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ig.

Seji se pridruži Zuhra Jovanovič. 

K točki 3 
Stanka Cerkvenik pove, da na območju Občine Ig storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavlja Režijski obrat (RO), ki je leta 2009 prevzel zagotavljanje navedenih storitev. V veljavi so še vedno cene prenesene iz JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., ki je v preteklosti izvajalo navedene storitve, ki niso izračunane skladno z veljavno zakonodajo s področja oblikovanja cen komunalnih storitev. Način oblikovanja cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne padavinske odpadne vode določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba MEDO), ki je v veljavi od 1.1.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja posamezne javne službe. Namen elaborata je oblikovanje predračunskih cen za leto 2017, skladno z Uredbo MEDO. Izračunana predračunska cena v elaboratih predstavlja potrjeno ceno storitve javne službe in je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo, in jo za storitve javne službe plača uporabnik. Subvencija občine ni predvidena. Cilj izdelave elaborata je nemoteno izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, torej oblikovanje cen, ki bodo zagotavljale pokrivanje upravičenih stroškov. V nadaljevanju obrazloži preostale vsebine Elaborata, način izvajanja ter poročanja.
Jože Virant pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora obravnaval Elaborat in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Slavka Pavliča zanima koliko procentov se bo podražilo in kaj to pomeni za kmete. Predlaga, manjšo podražitev in delno subvencijo Občine. 
Zlatka Usenika zanima kakšen bo po novem znesek na položnici. Meni, da je podražitev lahko kot prisilen samoprispevek, če hočemo še kakšen napredek v občini, s tem ima v mislih področje Zapotoka, kjer je potrebno zamenjati dotrajane vodovodne cevi. 
Tone Krnc meni, da se mora potrditi elaborat zaradi zakonodaje, pa čeprav bo velika podražitev za občane katastrofa. Predlaga, da režijski obrat izterja denar od neplačnikov.
Alenko Jeraj zanima kakšne izgube imajo druge občine in predlaga, da režijski obrat izdela strategijo, vsako leto pregleda izvedeno, ali napredujemo in se le to poroča občinskemu svetu. 
Martina Kovačič predlaga postopno podražitev ali pa subvencioniranje.
Stanka Cerkvenik pove, da glede primerjave podražitve cen oblikovanje temelji na številu prebivalcev in gostoti poselitve, niso pa upoštevani geografsko, tehnično – tehnološki in drugi pogoji. Občina je prostorsko opredeljena na nižinski del in hribovito zaledje, poselitev je neenakomerna, v sistemu je infrastruktura potrebna obnove. Ne moremo govoriti o podražitvi v procentih, ker je položnica odvisna od fiksnih stroškov – omrežnine in variabilnih stroškov – vodarine. Vodne izgube so po posameznih vodovodnih sistemih različne, v povprečju predstavljajo skoraj polovico načrpane vode, kar je predvsem posledica dotrajanega vodovodnega omrežja in pogostih okvar. Po Uredbi MEDO je občina dolžna oblikovati ceno in obvezno poročati.

Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep in potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017.

Z 9 glasovi ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANIMA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ig.

K točki 4
Bojana Birsa obrazloži zaključni račun proračuna. 
Alenka Jeraj predlaga, da se planirana sredstva namenjena društvu, ki ne porabi denarja, ker ni realiziral programa iz javnega razpisa, prerazporedi in dodeli tistemu društvu kateri je realiziral program ter porabil dodeljena sredstva.

Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016 in seznanil s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2016.

K točki 5
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala predlog Odloka in ga predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Katja Ivanuš pove, da gre za uskladitev členov z veljavno zakonodajo in predpisi, uskladitev kazenskih določb, popravke v delih, ki so se v obstoječem odloku ugotovili kot pomanjkljivi in nedoločni.

Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep in sicer:
Občinski svet Občine Ig je obravnaval predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig in ugotavlja, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se prva in druga obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig združita.
Občinski svet Občine Ig je potrdil Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig

K točki 6
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o preklicu Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig.

K točki 7
Župan pove, da občinski svet obravnava in potrjuje DIIP zato, ker ga je potrebno vključiti v načrt razvojnih programov in proračun Občine Ig.
Alenka Jeraj pove, da je osebno najbolj zainteresirana za ta projekt. Ne strinja pa se s tem, da se v strogi center postavi še en objekt 250 m2 uporabne površine, uniči parkirne prostore za avtomobile, katerih že sedaj primanjkuje, naenkrat bi z avtobusom prišlo več ljudi, to pa ni dobro za center Iga, kjer je že danes kolaps. Predlaga, da si svetniki ogledajo na Vrhniki razstavo moja Ljubljanica na 1000 m2, naredijo strokovno ekskurzijo in sejo na terenu. Prav tako lahko društvo Fran Govekar Ig predstavi svoje delo s tega področja, tako boste svetniki seznanjeni in imeli bolj realno sliko.
Tone Krnc predlaga, da naj svetniki odločijo po predstavitvi DIIPa s strani strokovnih služb.
Martina Kovačič se strinja z ogledom razstave na Vrhniki, predlaga, da se s potrditvijo projekta počaka, predvsem, ker je bil ta prostor prvotno namenjen za park. 
Zlatko Usenik se ne strinja, da se bo leta 2018 namenilo 500 tisoč evrov za projekt, predvsem zato, ker v občini niso urejene ceste in vodovod.
Župan poda DIIP na glasovanje 

Z 15 glasovi ZA, 3 PROTI in 4 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sklep, da se potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt:
Ljubljansko barje: Interpretacijski center UNESCO dediščine Kolišča na Igu
Odobri se izdelava investicijskega programa

K točki 8
Slavko Pavlič vpraša, kaj je z industrijsko cono, in ali za objekt v Iškem Vintgarju občina plačuje vodo in elektriko, ter opozori na zelo slabe ceste v občini: Matenka, Iška Loka, Iški Vintgar. 
Župan odgovori, da Občina ni lastnik industrijske cone, občinske ceste se pričnejo po veliki noči popravljati, glede Iškega Vintgarja ste svetniki seznanjeni, da je zadeva na sodišču. 
	Zlatka Usenika zanima ali se bo priklopilo objekte na novo vrtino in kdaj. 

Župan pove, da bo v naslednjih dneh ogled mikro lokacije nato se bo nadaljevalo z delom, priklopi so odvisni od količine načrpane vode. 
	Alenka Jeraj predlaga, da svetniki dobijo skico kako bo objekt umeščen v prostor, predlaga kdor želi gremo pogledati na Vrhniko in še predlaga naj občinska uprava pripravi podatke glede koriščenja in plačevanja najemnin občinskih objektov za leto 2016. 


Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala Marjana Župec						
 Janez Cimperman  						ŽUPAN                   






Številka: 478-0012/2010
Datum: 15.5.2017

OBČINSKI SVET OBČINE IG


ZADEVA: Dopolnjen načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig  za leto 2017 


Predlagatelj: Župan Janez Cimperman


Pravna podlaga: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012, 42/13 – ZDV-1G, 50/14,  90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14  in 58/16),

Poročevalec: Janez Miklič, direktor občinske uprave
                          
Namen: Obravnava in sprejem predloga Dopolnjenega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2017 

Obrazložitev:
Skladno z določili  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012, 42/13 – ZDV-1G, 50/14 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih  lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14  in 58/16),  Občina Ig načrtuje  in predlaga, da se z lastnico  zemljišča parc. št. 150/5 in 151/1-del obe  k.o. 1700 Ig zamenja z zemljiščem parc. št. 618/4 k.o. 1707 Iška vas. Občina Ig ti dve zemljišči, ki se nahajata neposredno ob OŠ Ig potrebuje za izgradnjo prizidka k šoli. Prav tako Občina Ig načrtuje in predlaga, da se z lastnico zemljišča na katerem je nova vodna vrtina v Zapotoku,  parc. št. 697/4 k.o. 1712 Zapotok, zamenja za zemljišče parc. št. 659/7 k.o. 1712 Zapotok. V Načrtu razpolaganja z zemljišči je uvrščena tudi parc. št. 1286/7 k.o. 1699 Dobravica, nahaja se v zaselku Draga, na zemljišču je stanovanjska hiša pokojnih zakoncev Mohorko, ki ima plombo Urbanistične inšpekcije Ljubljana. Skupna ocenjena vrednost zemljišča in objekta znaša 85.506,00EUR, od tega odpade na zemljišče 63.599,00EUR (74%) in na stanovanjsko hišo 21.907,00EUR (26%). Dediča se s predlagano delitvijo deležev nepremičnine in s prodajo na javni dražbi strinjata.  

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Ig potrjuje predlog Dopolnjenega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2017. 

                                                                                                              Janez Cimperman
                                                                                                                     ŽUPAN





NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE IG ZA LETO 2017 – R1
Dopolnitev Načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2017 - R1 

Skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011-ZKZ UPB 2 in 58/2012 ZKZ-D), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012, 42/13 – ZDV-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Ig načrtuje odprodajo naslednjih zemljišč:
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA
SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

KATASTRSKA 
OBČINA 
PARCELNA 
ŠTEVILKA 

KVADRATURA 

TRŽNA OZ. 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMIČNINE 
1.
Ig
1707 Iška vas
1606/5
149 m2
4.768,00
2.
Ig
1699 Dobravica
1286/7
1160 m2
63.599,00
3.
Ig
1707 Iška vas
618/4
1369 m2
94.529,00
menjava za 150/5, 151/1 – del obe k.o. 1700 Ig
4.
Ig
1712 Zapotok
659/7
984 m2
19.365,00
menjava za 697/4 k.o. 1712 Zapotok
5.
Ig
1707 Iška vas
1604/4
104 m2
1.040,00
6.
Ig
1700 Ig
2805/6
259 m2
9.065,00
7.
Ig
1712 Zapotok
1334/4
24 m2
672,00 menjava k št. 5
Skupaj:




193.038,00


Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 - R1
ZAPOREDNA
ŠTEVILKA
VRSTA NEPREMIČNINE
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
OKVIRNA VELIKOST
PREDVIDENA SREDSTVA
1.
697/4 k.o. 1712 Zapotok
Ig
2336 m2
18.688,00
menjava za 659/7 k.o. 1712 Zapotok
2.
105/5, 151/1 – del obe k.o. 1700 Ig
Ig
733 m2
80.113,00
menjava za 618/4 k.o. 1707 Iška vas
3
353/5 k.o. 1700 Ig
Ig
56 m2
brezplačen prenos
4.
558/2 k.o. 1712 Zapotok
Ig
494 m2
brezplačen prenos
5.
501/4, 501/5, 498/2, 498/3 vse k.o. 1712 Zapotok
Ig
133 m2
3.724,00
Skupaj:.



102.525,00




Številka: 603/025/2016
Datum: 17. 5. 2017



OBČINSKEMU SVETU


ZADEVA:  OBRAVNAVA IN POTRDITEV PROJEKTNE NALOGE  ZA IZVEDBO ŠIRITVE OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE IG – REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

Obrazložitev:
Demografski podatki celotnega šolskega okoliša  v Občini Ig kažejo na porast števila učencev, zato je širitev OŠ Ig nujna. Tudi prostorska preveritev in preveritev skladnosti z normativnim prostorskim programom kaže na pomanjkanje prostorov za pouk, neustreznost centralne kuhinje, jedilnice, sanitarij, garderob ob telovadnici.
Projektna naloga je vodilo k projektiranju in preučitev variant možnih izvedb za uspešno izvedbo investicije.
Že v letu 2016 je bil prvi predlog projektne naloge obravnavan na občinskem svetu. Občinski svet ni dokončno potrdil nobene variante, ker še ni bilo finančno ovrednotenih variant.
Projektna naloga je dopolnjena z dvema variantama.

Finančne posledice:
Sredstva za širitev šole se predvidijo z NRP.

Priloge:
Projektna naloga z variantami.


Sklep
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi projektne naloge za izvedbo širitve objekta  Osnovne šole Ig - rekonstrukcija in prizidava  in sicer varianto 1 ali 2 ali 3 ali 4 ali 5.



Pripravila: 								Janez Cimperman 
Polona Skledar							         župan
višja svetovalka za
družbene dejavnosti








Številka: 603/025/2016							PRILOGA 5
Datum: 17. 5. 2017


Občinskemu svetu



ZADEVA:  OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJO IN PRIZIDAVO OŠ IG

Obrazložitev:
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je minimalna vsebina v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).
Na podlagi projektne naloge za rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig je bil izdelan DIIP za  5 variantnih rešitev. Za vsako so predstavljene prednosti in slabosti, ocena skupnih investicijskih stroškov, časovni načrt izvedbe investicije, viri financiranja.
Na podlagi potrjene projektne naloge in DIIP-a bo izdelana Predinvesticijska zasnova, nato pa bo izveden razpis.


Finančne obveznosti:
-predvidene z NRP.


Priloge:
-DIIP.


Sklep
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi DIIP-a za rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig.



Pripravila: 								Janez Cimperman 
Polona Skledar							         župan
višja svetovalka za
družbene dejavnosti








file_2.jpg


file_3.wmf






OBČINA IG



















DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(minimalna vsebina v skladu z  Uredbo o enotni metodologiji za  pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)




ZA PROJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OŠ IG
























INVESTITOR:
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292  IG 









Izdelovalec:                                         








FIMEX-N, d.o.o.
Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba izdelovalca:








Nevenka Franko, univ.dipl.ekon.



Datum izdelave dokumenta:                 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1. INVESTITOR


Investitor:
OBČINA IG
Naslov:
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Telefon:
(01) 2802 300
Faks:
(01) 2802 322
E-mail:
obcina-ig@siol.net

Odgovorna oseba:

Janez Cimperman, župan



Podpis odgovorne osebe:




Žig investitorja:





1.2. IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA


Izdelovalec DIIP:
FIMEX-N, d.o.o.
Naslov:
Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana
Telefon:
(1 )2572 427
Faks:
(1) 2572 428
E-mail:
fimex-n@siol.net

Odgovorna oseba:

Nevenka Franko, vodja projektov- zastopnik podjetja



Podpis odgovorne osebe:





Žig izdelovalca:




1.3. BODOČI UPRAVLJAVEC

Vzdrževalec:
OSNOVNA ŠOLA IG
Naslov:
Troštova ulica 24
1292 Ig
Telefon:
(01) 28 02 340 
Faks:
(01) 28 02 368
E-mail:
o-ig.lj@guest.arnes.si

        Odgovorna oseba:
Biserka Vičič Malnar, ravnateljica



        Podpis odgovorne osebe:





        Žig upravljavca:


























2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1.  OBSTOJEČE STANJE  

Podatke o obstoječem stanju in perspektivnih potrebah povzemamo iz Projektne naloge za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig- rekonstrukcija in prizidava,ki jo je izdelala Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh., Česnik projekt d.o.o. Ljubljana v marcu 2016. 

Tradicija šolstva na Igu sega v leto 1631. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1796, naslednje pa leta 1859, imenovano stara šola. Med 2. svetovno vojno je šola delno pogorela. Leta 1965 je potekal pouk  v novi stavbi, zgrajeni leta 1964, ki je postala osemrazredna šola v kateri je potekal pouk v treh izmenah na razredni in predmetni stopnji. 

Šola je dobila status centralne šole, s pripadajočimi podružničnimi šolami Golo, Iška vas in Tomišelj.
Stavba je bila grajena v več fazah in je locirana v središču Iga na naslovu Troštova 24.

Objekt je izrazito podolgovata stavba, sestavljena iz posameznih delov in leži vzporedno s Troštovo ulico, v smeri SV-JZ. Občinska cesta ni posebno obremenjena, saj služi dovozu le nekaj stanovanjskim hišam in pa sami šoli- del ceste je dejansko tudi dostavno manipulacijska površina za potrebe centralne kuhinje (dostava in odvoz). 

Na SZ mikrolokacije se na lastni parceli ob ulici, nahaja montažni objekt nekdanjega vrtca, ki po izgradnji novega centralnega vrtca ni več v uporabi.

Na J delu območja se nahajajo površine mirujočega prometa, na JV pa zunanje rokometno igrišče. 
Osrednjemu, JV delu objekta, kjer je tudi vhod v šolo za učence, se šolskemu objektu približa stanovanjska hiša, ki po prenovi služi prostorom vrtca. Na SV strani je še nepozidano šolsko zemljišče, ki predstavlja zeleno površino.

Obstoječi montažni vrtec, ki ne služi več svojemu namenu se predvidoma poruši, zemljišče pa nameni šolskemu poslopju.  

Šoli pripadajoče zemljišče je tako po izmeri zadovoljivo glede na velikost šolskega objekta, vprašljiva pa je funkcionalnost posameznih delov zemljišč (izrazita podolgovata oblika objekta, na katerega so vezani kraki razpoložljivih parcel- omejitev s prometnico, funkcionalna navezava brez prevelikih dodatnih posegov v prostor, komunalno idr. infrastrukturo), zato bo potrebna skrbno premišljena umestitev novogradnje prizidka v prostor.


Tabela 2-1: Skupne izmere obstoječih prostorov OŠ Ig

PROSTORI
SKUPNA IZMERA ETAŽ
A. PROSTORI ZA POUK
2.127.60 m2
B. OSTALI PROSTORI
1.257,06m2
C. KOMUNIKACIJE
924.12 m2
A.B.C.SKUPAJ
4.308,78 m2




Tabela 2-2: Skupno število obstoječih prostorov za pouk na OŠ Ig:

vrsta
število

Število matičnih učilnic-MU :
11

Število predmetnih učilnic-PU :
7

Število spec.predm.uč.-SPU :
5
+ knjižnica z multimed. učilnico
Število malih učilnic-Mu :
1

Število kabinetov-K :
8




Tabela 2-3: Prostori za športno vzgojo

PROSTORI
IZMERA
A. PROSTORI ZA POUK
1.223.24 m2
B. OSTALI PROSTORI
  290.08 m2
C. KOMUNIKACIJE
399.72 m2
A.B.C.SKUPAJ
             1.913.04 m2

Pokriti prostori za športno vzgojo normativno ustrezni, temeljite sanacije zaradi problema vlage pa so 
potrebni garderobni  prostori in sanitarije (v pritličju aneksa).
Šola razpolaga tudi z zunanjim ograjenim rokometnim igriščem. Mora pa šola zagotoviti še dodatne 
normativne zunanje nepokrite športne površine.


2.2. UGOTOVITEV PROSTORSKIH POTREB

Tabela 2-4: Demografski podatki 
leto rojstva
Število rojenih
Skupaj 

Matična OŠ Ig
PŠ Golo
PŠ Iška vas
PŠ Tomišelj
občina Ig
2014
41
12
8
23
84
2013
48
16
11
12
87
2012
49
23
6
24
102
2011
39
22
7
14
82
2010
48
19
4
27
98
2009
53
20
4
21
98
2008
43
33
16
13
105
2007
44
23
9
17
93
2006
39
26
10
14
89
2005
35
21
8
13
77
2004
40
14
10
16
80
2003
29
21
7
13
70
2002
33
19
8
12
72
2001
28
15
4
8
55
2000
42
16
5
12
75
Vir: https://paka3.mss.edus.si/sokol









Tabela 2-5: Podatki o vpisu 

Projektna naloga za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig- rekonstrukcija in prizidava, ki je osnova za pričujoči DIIP,  je bila izdelana v marcu 2016 (za prve 3 variantne rešitve), zato je prostorska preveritev  izdelana na osnovi podatkov o vpisu za šolsko leto 2015/2016 in takratnih demografskih podatkov. 

OŠ IG – 2015 / 2016
RAZRED
ŠTEVILO
ODDELKOV
ŠTEVILO
UČENCEV

1.
2
51
1.-3. R:
144 učencev 
2.
2
48

3.
2
45

4.
3
73
4.-6.R:
205 učencev
5.
3
62

6.
3
70

7.
2
48
7.-9.R:
146 učencev
8.
3
59

9.
2
39

Skupaj :
22
495




PŠ Golo- 2015/ 2016

RAZRED
ŠTEVILO ODDELKOV
     ŠTEVILO UČENCEV

1.
1
17

2.
1 
24

3.
1
18

Skupaj :
3
59



PŠ Iška vas - 2015 / 2016
RAZRED
ŠTEVILO ODDELKOV
     ŠTEVILO UČENCEV
1.
0.5 K
3
2.
1 
11
3.
0.5 K
4
Skupaj :
2
18

PŠ TOMIŠELJ - 2015 / 2016
RAZRED
ŠTEVILO ODDELKOV
     ŠTEVILO UČENCEV
1.
1
16
2.
0.5 K
8
3.
0.5 K
4
Skupaj :
2 
28














Tabela 2-6: Predvideni vpisi in število oddelkov upoštevajoč poleg šolskega okoliša matične OŠ Ig tudi okoliše podružnic: 



razred

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

1.-9.
učencev
odd
učencev
odd
učencev
odd
učencev
odd
učencev
odd
učencev
odd

1.
51
2
48+6
2
39+3
2
49+6
2
48
2
41+3
2

2.
48
2
51
2
54
2
42
2
55
2
48
2

3.
45
2
48
2
51
2
54
2
42
2
55
2

4.
73
3
45
+18+4+4
3
48
+24+11+8
4
51
+17+3+16
4
54
+19+4+21
4
42
+22+7+11
4

5.
62
3
73
3
71
3
91
4
87
4
98
4

6.
70
3
62
3
73
3
71
3
91
4
87
4

7.
48
2
70
3
62
3
73
3
71
3
91
4

8.
59
3
48
2
70
3
62
3
73
3
71
3

9.
39
2
59
3
48
2
70
3
62
3
73
3

SKUPAJ
495
22
536
23
562
24
605
26
627
27
649
28


Legenda :      

+
učenci iz okoliša PŠ Golo
+
učenci iz okoliša PŠ Iška vas
+
učenci iz okoliša PŠ Tomišelj


Tabela prikazuje prognozo vpisa učencev in potrebno število oddelkov glede na demografske podatke šolskega okoliša občine Ig v celoti.
	vpis v š.l. 2015/16 prikazuje dejanski vpis učencev v OŠ IG.

vpis v 1. razred upošteva tudi del učencev iz šolskega okoliša –PŠ Tomišelj od š.l. 2016/17.
vpis v 4. razred učencev iz vseh treh okolišev podružničnih šol

V matični OŠ Ig bo potrebno zagotoviti 28 oddelkov za 649 učencev.






















2.3. PROSTORSKI PROGRAM

 Tabela 2-7: Normativne površine- ŠOLA (28- oddelkov):




PROSTORI

razred

m2/uč

št.učilnic

št.


skupaj




št.uč.

v
m
kab.
m2
m2
%













A. PROSTORI ZA POUK









1
matična učilnica
1.-5.
2,14
15


60
900


2
skupni prostor za 1.r.
1.




20
60


3
kabinet
1.-5.



3
20
60


4
predmetne učilnice
6.-9.
2,14
8


60
480


5
predmetne učilnice- male



2

40
80


6
kabinet- jeziki




2
20
40


7
kabinet- zg, ze




1
20
20



spec. predmetne učilnice:









8
učilnica li

2,86
1


80
80


9
učilnica teh

4,95
1


99
99


10
kabinet li, teh




1
24
24


11
kabinet gosp




1
24
24


12
učilnica gl

2,14
1


60
60


13
naravoslovna učilnica

2,86
2


80
160


14
kabinet fi, ke, bi




3
24
72


15
knjižnica z multimed.učil.

0,37


1
240
240



A. SKUPAJ


28
2
12

2399
54


B. OSTALI PROSTORI









16
večnam.prostor, jedilnica
649
0,4




260


17
garderobe
649
0,32




208


18
sanitarije
649
0,2




130


19
upravni prostori:










ravnatelj





20
20



pomočnik ravnatelja





16
16



tajništvo





16
16



svetovalni delavec





16
16



prostor za razgovore





16
16



zbornica





110
110



sanitarije





16
16


20
obrat kuhinje






180


21
kurilnica, delavnica, arhiv






80



B. SKUPAJ






1068
24


C. KOMUNIKACIJE






900
22


A.B.C. SKUPAJ






4367
100


Izmera zunanje površine za 1. razrede v tabeli ni upoštevana.

V kolikor se v nalogi predvideni vpisi učencev v PŠ Tomišelj bistveno spremenijo in se oceni predvideno združevanje dveh kabinetov (K-10 in K-11) v učilnico kot ukrep, ki ne bo v celoti 
omogočil fleksibilnosti izvajanja pouka, bo potrebno v projektni dokumentaciji IDP, prilagoditi prostorski program matične šole na 29 oddelkov z ustreznim številom kabinetov.




Po delni rekonstrukciji in prizidavi morajo biti na OŠ Ig zagotovljeni naslednji  A-prostori za pouk :

Število matičnih učilnic-MU :
15

Število predmetnih učilnic-PU :
8

Število spec.predm.uč.-SPU :
5
+ knjižnica z multimed. učilnico
Število malih učilnic-Mu :
2

Število kabinetov-K :
13




PRIMERJAVA MED OBSTOJEČIMI IN PROGRAMSKIMI POVRŠINAMI

Prostori šole :

Obstoječe
Program
Razlika
A. Prostori za pouk
2.128.00
2.399.00
-271.00
B. Ostali prostori
1.257.00
1068.00
+189.00
C. Komunikacije
924.00
900.00
+24.00
A.+B.+C. SKUPAJ
4.309.00 m2
4.367.00 m2
-58.00 m2

Površine obstoječe šole nekoliko presegajo normativne, predvsem na račun izmere ostalih prostorov-B, v
šoli je namreč tudi zobna ordinacija, površine garderob učencev 2. in 3. triletja presegajo normativne, saj 
so urejene na mestu zaklonišča itd., ter komunikacij-C.
Največja razlika se kaže pri prostorih za pouk, ki so precej pod normativno določenimi.

Prostori za športno vzgojo :
Za osnovno šolo z 28 oddelki je normativno potrebno zagotoviti minimalno 3 vadbene prostore.
Primerjava obstoječih in normativnih površin za 3 vadbene prostore :


Obstoječe
Program
Razlika
A. Prostori za pouk
1.223.00
859.00
364.00
B. Ostali prostori
290.00
102.00
188.00
C. Komunikacije
400.00
122.00
278.00
A.B.C.SKUPAJ
1.913.00 m2
1.083.00 m2
830.00 m2

Površine za športno vzgojo so ustrezne, manjkajo pa šoli poleg obstoječe ploščadi za športne igre (kjer je igrišče za rokomet, mali nogomet in košarko) še zunanje nepokrite športne površine kot: kompleksna igralna enota, tekalni krog, tekališče 60 m in skakališče v daljavo, metalna površina za kroglo in žogico, igrišče za odbojko.












3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1. CILJI INVESTICIJE

Razlog za potrebno investicijo je prostorska neprimernost oz. pomanjkanje dela prostorov na matični OŠ Ig, na katero so vezane kar tri podružnične šole in sicer PŠ Golo, PŠ Iška vas in PŠ Tomišelj, ki je bila izkazana že v uvodni fazi investicijskega procesa, ko je bila izdelana Analiza šolskega prostora v občini.

Predhodna analiza šolskega prostora v občini Ig je bila izdelana v marcu 2015 in je na osnovi demografskih podatkov, prostorske preveritve in preveritev skladnosti z normativnim prostorskim programom, ugotovila pomanjkanje prostorov za pouk, neustreznost centralne kuhinje, jedilnice, kot tudi sanitarij in garderob ob telovadnici (kjer je prisoten problem vlage oz. vdora talne vode).
Pomanjkanje prostorov za pouk in tudi dela ostalih prostorov se kaže že nekaj let in je zato pouk organiziran tudi v nenamenskih prostorih kot npr. v knjižnici.

Demografski podatki celotnega pripadajočega šolskega okoliša kažejo na porast števila učencev tudi v prihodnje, zato je rešitev prostorskih razmer v smislu zagotavljanja minimalnih normativnih površin na matični šoli nujna. 

Glavni cilji investicije v rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig so:
	zagotovitev potrebnih normativnih kapacitet šole

ekonomičnost gradnje, ob upoštevanju obstoječega stanja objekta in lokacije
trajnost projektnih rešitev in izvedbe
skladnost z zahtevami veljavne regulative in načeli zelene (trajnostne) gradnje
ekonomičnost obratovanja in rednega vzdrževanja.



3.2. USKLAJENOST INVESTICIJE S STRATEGIJAMI

Projekt je skladen z razvojnimi usmeritvami  Občine Ig in je vključen v  aktualni načrt razvojnih programov.

Projekt je skladen z naslednjimi prostorskimi akti:
	Strategija prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, z dne 14. 5. 2012)

Prostorski red občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, z dne 14. 5. 2012)
 






4.  OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN / ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

4.1. MOŽNE VARIANTNE REŠITVE

4.1.1. Varianta »brez« investicije 

Varianta »brez« investicije bi pomenila ohranjanje obstoječega stanja, ki je z vidika zagotavljanja  zadostnih  ustreznih površin za izvajanje pouka v OŠ Ig neustrezno, zato je investicija nujna.

4.1.2. Varianta »z« investicijo 

Projektna naloga za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig obravnava naslednje  variantne rešitve, ki jih v nadaljevanju prikazujemo:

	IDEJNA VARIANTA 1 – nadzidava in rekonstrukcija

IDEJNA VARIANTA 2 – prizidava in delna rekonstrukcija
IDEJNA VARIANTA 3 -  prizidava in delna rekonstrukcija
	IDEJNA VARIANTA – 4  prizidava in delna /manjša/ rekonstrukcija
IDEJNA VARIANTA – 5  prizidava in delna /manjša/ rekonstrukcija

Idejne variantne rešitve oz. zasnove, so izdelane z namenom preučitve možnosti širitve obstoječega objekta OŠ Ig in opredeljujejo tudi dodatno potrebne ukrepe za izvedbo investicije.
Ti ukrepi so predvsem potreba po pripojitvi dela sosednjih zemljiških parcel (dokup, menjava...), zaradi omejitev same mikrolokacije in drugih razlogov.

Zaradi lažje prepoznavnosti delov obstoječega objekta OŠ Ig, so le ti  v projektni nalogi številčno označeni  (1-4) in predstavljajo : 
1 –ŠOLA- RAZREDNI TRAKT ( najstarejši del objekta)
2 –VEZNI TRAKT
3 –ŠOLSKI PROSTORI ( na mestu adaptirane obst. telovadnice)
4 –ANEKS IN TELOVADNICA



4.2. IDEJNA VARIANTA 1 ( NADZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA )

Varianta obravnava preveritev možnosti pridobitve manjkajočih površin OŠ Ig, znotraj objekta oz. v okviru obstoječe zazidane površine šole (ki se le minimalno poveča), z nadzidavo objekta tako, da bi višinski gabarit dela objekta znašal P+3N.

V idejni varianti oznake – 1, obravnavamo nadzidavo dela obstoječega objekta tako, da se v novopridobljeni etaži (3.N ali mansarda) pridobi manjkajoče šolske  prostore ob predpostavki izvedbe korenite rekonstrukcije vseh obstoječih etaž tega dela objekta. 

Kuhinja in jedilnica se povečata na račun pritlične prizidave k objektu (na S in J strani).

SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :
Predviden poseg ima minimalni vpliv na obstoječo funkcionalno prostorsko ureditev šolskega zemljišča 
( le v delu prizidave) in na obstoječi faktor zazidanosti. Prizidava ob cesti je predvidena v gradbeni liniji telovadnice torej regulacijski liniji, ki je v prostoru že vzpostavljena.
OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -2 in 3, ter delu objekta -4 (veznega trakta ob telovadnici).

Pritličje :
rekonstrukcija in prizidava objekta -2, rekonstrukcija objekta -3, sanacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici.

1.in 2. nadstropje :
rekonstrukcija objekta -2 in 3, delna rekonstrukcija objekta -4. 
Rekonstrukcija dela objekta-4 obsega izvedbo novega stopnišča do tretje, novopridobljene etaže.

3. nadstropje oz. mansarda
Se pridobi z nadzidavo objekta 2, 3 in dela objekta 4. 
Za novopridobljeno površino etaže je potrebno zagotoviti dvoje stopnišč oz. vertikalnih povezav. 

FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA:
Osnovne namembnosti etaž se ne spreminjajo, z rekonstrukcijo in prizidavo se funkcionalna shema le izboljša. V pritličju se tako ohranjata kuhinja in jedilnica, ki se povečata na račun prizidka in na račun površine obstoječe zobne ordinacije, v delu 1. nadstropja se ohranjajo upravni prostori, vse ostale površine pa se nameni prostorom za pouk in ostalim prostorom. Poleg dvigala je upoštevati še vse druge ustrezne ukrepe za skladnost z določili pravilnika za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi.

Prednosti VARIANTE 1 
	Zagotovitev adostnih programskih površin

Ohranitev obstoječih zunanjih površin šolskega zemljišča
Upoštevajoč površino zemljiških parcel območja oz. gradbene parcele(11 218 m2) 
( navedba le teh je podana v povzetku Lokacijske informacije), je skladnost z osnovnimi izhodišči OPR zagotovljena saj meri ZP 3327 m2, BTP pa 9721 m2. 
Doseženi faktorji so : FZ=0.29; FI=0.86.

Slabosti VARIANTE 1
Šola izgubi prostor zobne ambulante
Neizpolnjevanje dela zahtev OPR (enotne nadzidave  celotnih nizov itd.)
Problematična pridobitev gradbenega dovoljenja, saj je težko verjetna pridobitev soglasja s strani ZVKD zaradi predvidene višine objekta (ohranjanje dominante v prostoru). V letu 1996 predvidena nadzdidava šolskega objekta se iz istega razloga ni izvedla.
Nadzidava zahteva velike posege v obstoječe konstrukcije objekta -2 in 3 :

Temeljita rekonstrukcija dela obstoječega objekta v celoti, je potrebna zaradi dodatne obtežbe nove etaže, zagotavljanja potresne varnosti in zagotavljanje ustrezne funkcionalne sheme etaž in prostorov. Kot problematično in potrebno posebne obravnave, lahko pri izvedbi dodatne etaže, ocenimo obstoječo nosilno konstrukcijo nekdanje telovadnice v območju strehe (lomljeni armiranobetonski nosilci ?).





Tabela 4-1: Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni varianti – 1 v m2 :


PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
ADAPTACIJA
NADZIDAVA
PRITLIČJE
130
903
287

1. NADSTROPJE

903


2. NADSTROPJE

903


3. NADSTROPJE



903
Varianta 1 skupaj :
130 m2
2709 m2
287 m2
903 m2



4.3. IDEJNA VARIANTA 2 ( PRIZIDAVA IN delna REKONSTRUKCIJA)


SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :

Prizidek se locira na SV stran najstarejšega dela šole- 1 in posega v manjši del obstoječih šolskih zelenih površin in del sosednjega zemljišča s parc.št. 151/1, 150/5 in 150/6 (dokup dela zemljišča).
Obstoječi gospodarski dovoz se ne spreminja, urediti pa bi bilo intervencijske dostope.
Slabost lokacije prizidka predstavlja predvsem odmik od sosednjih objektov, saj ni mogoče zagotoviti ustreznega odmika min. 2x višine višjega objekta od obstoječih.

OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -1 –najstarejšega dela šolskega objekta, se predvidi rekonstrukcijo manjšega dela vseh etaž objekta, v območju navezave s prizidkom. Obseg rekonstrukcije je zahtevnejši, saj pomeni poseganje v nosilno konstrukcijo objekta.
Pritličje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija dela objekta -2, sanacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici.
1.in 2. nadstropje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -1, rekonstrukcija v manjšem obsegu objekta 2 (dvigalo).

FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA :
Pritličje prizidka se nameni novi kuhinji in jedilnici in preko veznega hodnika poveže s šolo.
V pritličju obstoječe šole se prostor nekdanje kuhinje nameni npr. ureditvi garderob, zaklonišče pa se vzpostavi v prvotni namen. V kolikor pa se garderobe na njegovem mestu ohrani, se jih nameni 3. triletju, v območju kuhinje pa se uredijo ločene garderobe za 2. triletje.
V preostalem delu pritličja objekta -2, se predvidi še dvigalo in sanitarije za invalide, dodatni tehnični prostor, uredi se prostor arhiva ipd., saj za ureditev prostorov za pouk prostori niso primerni (pol vkopana etaža), ohrani pa se lokacija zobne ordinacije.
Obe nadstropji prizidka se nameni prostorom za pouk ( petim učilnicam, dvema malima učilnicama in štirim kabinetom), vse etaže prizidka morajo biti povezane tudi s stopniščem, saj odmik novih učilnic od obstoječega stopnišča presega maksimalno dovoljeno razdaljo.

Osnovne namembnosti prostorov obstoječih etaž šole se bistveno ne spreminjajo, dodatno se izvede le dvigalo in temu prilagodi ureditev sklopa sanitarij oz. predprostora.






Prednosti VARIANTE 2
	Zagotovitev zadostnih programskih površin

Upoštevajoč površino zemljiških parcel območja oz. gradbene parcele(11 218 m2) 
( navedba le teh je podana v povzetku Lokacijske informacije), je skladnost z osnovnimi izhodišči OPR zagotovljena saj meri ZP 3581 m2, BTP pa 10743 m2. 
Doseženi faktorji so : FZ=0.31; FI=0.95.


Slabosti VARIANTE 2

	Potreben dokup dela zemljišča s parc.št. 151/1 in 150/5

Manj zelenih površin in slabša dostopnost do preostalih zelenih površin
Neustrezna oddaljenost od sosednjih objektov
Zahtevna rekonstrukcija objekta -1 (opis v podatkih obstoječega stanja)
Neprimernost lokacije jedilnice- večnamenskega prostora, izven centralnega dela šole
Slabša organizacija posameznih sklopov prostorov za pouk (1., 2. 3. triletje...)
Slabša osvetlitev dela obstoječih prostorov




Tabela 4-2: Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni varianti – 2 v m2 :


PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
ADAPTACIJA
PRITLIČJE
382
226
287
1. NADSTROPJE
382
43

2. NADSTROPJE
382
43

Varianta 2 skupaj :
1146 m2
312 m2
287 m2






4.4. IDEJNA VARIANTA 3 ( PRIZIDAVA in delna REKONSTRUKCIJA)

Na osnovi izsledkov prejšnjih variant je zasnovana tretja varianta, ki je ob upoštevanju ugotovitev le teh bolj racionalna in funkcionalna opcija izvedbe širitve objekta.
Varianta obravnava preveritev možnosti pridobitve manjkajočih površin OŠ Ig, znotraj objekta oz. v okviru obstoječe zazidane površine šole in z izvedbo racionalno umeščenega in funkcionalno urejenega prizidka.

Velikost prizidka, ne glede na njegovo lokacijo v precejšnji meri vpliva na zazidano površino, zato je vključitev dodatne površine parcele v šolsko zemljišče nujna. (dokup dela sosednjih parcel)

SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV :
Prizidek je umeščen v osrednji del šole in posega v območje šolskega dvorišča s tem, da njegovo funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja tudi ustrezno naveže na samo dvorišče in na obstoječe zelene površine.
Predviden poseg ima vpliv le na del obstoječe funkcionalno prostorske ureditve šolskega zemljišča (v delu prizidave-šolsko dvorišče), vendar pa njegovo funkcijo izboljšuje; obstoječi dovozi, dostopi, gospodarsko dvorišče itd. se ohranjajo nespremenjeni. Prizidek ima vpliv na obstoječi faktor zazidanosti. 

Prizidava predvidena ob cesti je predvidena v gradbeni liniji telovadnice torej regulacijski liniji, ki je v prostoru že vzpostavljena.

OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -2 –veznega trakta, ki je leta 1995 nadomestil prejšnjega in delu objekta – 3 – v delu nekdanje telovadnice, ki od leta 2001 izvedene adaptacije služi šolskim prostorom.

Pritličje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -2, sanacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici.

1. nadstropje :
Delna rekonstrukcija in prizidava k objektu -2, rekonstrukcija in prizidava k objektu 3 .

2. nadstropje :
Delna rekonstrukcija objekta -2, rekonstrukcija in prizidava k objektu 3 .

FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA :
PRITLIČJE
Pritličje glavnega prizidka se višinsko naveže na nivo obstoječe pritlične etaže tako, da se diferenčne stopnice in klančine do glavnega šolskega vhoda navežejo nanj preko pokrite, večnamenske vhodne ploščadi. 
Del prizidka ob ploščadi se nameni ureditvi prostorov zobne ordinacije in tehničnemu prostoru tako, da lahko ambulanta obratuje tudi v popoldanskem času in se nameni širšemu krogu uporabnikov (otroci in mladina). Zobna ordinacija se predvidi na osnovi potrjenega prostorskega programa iz te dokumentacije.
Pozicija glavnega vhoda za 2. in 3. triletja se ohranja, uredi pa se ga preko vetrolova  in naveže na obstoječe garderobe na mestu dvonamenskaga zaklonišča. Vhodno avlo se po potrebi vključi v površino večnamenskega prostora oz. jedilnice, ki je zasnovana na mestu nekdanje ambulante in zajema tudi del prizidka na nivoju pritličja, z ustrezno navezavo na zunanji prostor.
Ob hodniku do obstoječega stopnišča se predvidi izvedbo tudi gibalno oviranim primerno dimenzioniranega in opremljenega dvigala in pa sanitarije za funkcionalno ovirane.
Kuhinji se zagotovi dodatno potrebne prostore s prizidavo manjšega prizidka na severnem delu s tem, da se ohranja pozicija klančine za dostavo in odvoz v dislocirane enote.
V delu glavnega prizidka se uredi tudi novi vhod v prostore 1. triletja, zaradi nove organizacijske sheme le teh v 1. nadstropju in zaradi poenotenja lokacije šolskih vhodov.

1. NADSTROPJE
Manjši prizidek na severni strani (P+1)se izkoristi za ustrezno povečanje zbornice, izvedbo skupnega prostora učiteljev in prostora za razgovore s starši in izvedbo novega vhoda v upravne prostore (stopnišče s klančino). Upravni prostori ohranjajo svojo pozicijo in se delno prilagodijo zaradi izvedbe dvigala in iz 2. nadstropja premeščenih dveh pisarn.  V kolikor se izkaže potreba po dodatnih prostorih uprave, se lahko izkoristi izmero delnega prizidka na južni strani, ki bi bil v tem primeru gabarita P+1.
Glavni prizidek, ki se navezuje na obstoječi objekt-3, se nameni prostorom za pouk in vertikalni komunikaciji- stopnišču, ki je potrebno zaradi oddaljenosti novih učilnic od obstoječega stopnišča, hkrati pa služi tudi ločenemu vhodu v prostore 1. triletja. 
Rekonstrukcija objekta -3- nekdanje telovadnice oz. današnjih prostorov za pouk, je predvidena z namenom  izkoristka možnosti znotraj samega šolskega objekta. Ta del objekta se preuredi v dvostransko postavitev učilnic oz. prostorov za pouk, ob povezovalnem hodniku, ki se naveže s preostalim delom šole.
V 1. nadstropju se območje glavnega prizidka in objekta -3, nameni 1. triletju, z ustrezno urejenimi garderobami in sanitarijami.

2. NADSTROPJE
V 2. nadstropju je predvidena manjša rekonstrukcija v območju objekta-2, zaradi izvedbe dvigala in horizontalne povezave z objektom -3 oz. z glavnim prizidkom.  Novo pridobljeni prostori so namenjeni prostorom za pouk in delu ostalih prostorov šole.
Obstoječi prostor v mansardi dela objekta-2  se ohranja in nameni mali učilnici.


Zaključek :
Prednosti idejne zasnove po VARIANTE 3 so predvsem: ohranitev centralne pozicije VN prostora oz jedilnice ob glavnem šolskem vhodu, kratkih in prepoznavnih komunikacijah in ustrezni funkcionalni povezavi posameznih sklopov šolskih prostorov. 
Z normativi skladna funkcionalna prostorska ureditev je možna le z delno notranjo reorganizacijo prostorov ob hkratni izvedbi racionalne prizidave, za izvedbo katere so mikrolokacijske možnosti omejene.
Op.:Prizidek je zasnovan tako, da omogoča tudi naknadno prizidavo, v kolikor se v prihodnosti izkažejo potrebe zanjo. V tem primeru bi bila potrebna odstranitev objekta vrtca na Govekarjevi.



Prednosti VARIANTE 3

	Zagotovitev zadostnih programskih površin in ustrezne funkcionalno prostorske sheme

Ohranitev namembnosti zunanjih funkcionalnih površin šolskega zemljišča in 
dostopov v objekt 
	Možnost eventuelno potrebnih dodatnih širitev objekta

Ustrezni odmiki od sosednjih stanovanjskih objektov
Upoštevajoč površino zemljiških parcel območja oz. gradbene parcele(11 218 m2) 
( navedba le teh je podana v povzetku Lokacijske informacije) in dela spodaj navedene šolskemu zemljišču dodane parcele, je skladnost z osnovnimi izhodišči OPR zagotovljena saj ocenjeno meri ZP 3595 m2, BTP pa 10655 m2. 
Doseženi faktorji (po oceni) pa so : FZ=0.32; FI=0.94.

Slabosti VARIANTE 3

	Potreben dokup dela zemljišča s parc.št. 151/1 in 150/5 – prizidek na osnovi preverbe skice parcele (2015), posega cca. 3.5 m v sosednjo parcelo.

Oddaljenost glavnega prizidka od obstoječega vrtca –objektu vrtca se približa na njegovi severni strani in predvidoma ne vpliva bistveno na osvetlitev prostorov vrtca, potrebna pa bo ustrezna obravnava vseh ostalih parametrov (požarni odmiki in zaščite…)
Za navedeno se na osnovi ustreznega geodetskega posnetka, v fazi projektiranja določi ključna izhodišča  ureditve.


Tabela 4-3: Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni varianti –3 v m2 :


PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
ADAPTACIJA
PRITLIČJE
248
378
287
1. NADSTROPJE
345
602

2. NADSTROPJE
285
530

Varianta 3 skupaj :
878 m2
1510 m2
287 m2




4.5. IDEJNA VARIANTA – 4 ( prizidava in delna /manjša/ rekonstrukcija)

Iz predhodno obravnavanih variant je razvidno, da bo za izvedbo prizidave k šolskemu objektu potrebno pridobiti dodatna zemljišča. 

Po preučitvi variant 1-3, vključno z njihovo investicijsko oceno, je investitor dne 19.10.2016 podal nove usmeritve za širitev prostorskih možnosti objekta OŠ Ig (menjava zemljišča, manj posegov v obstoječi objekt, preverba možnosti uporabe dela šolskih prostorov za prostore za pouk, znotraj objekta).

V projektni nalogi je na osnovi delnega geodetskega posnetka podan predlog menjave dela zemljiških parcel tako, da se obstoječe šolsko zemljišče poveča oz. razširi v JV delu. 
Predvidena je menjava dela parcele št. 150/18 za del parcele št. 150/5 oz. 151/1, v izmeri 772 m2. 

Idejna varianta 4 je nadgradnja 3. variante, saj upošteva prednosti le te z delno prilagoditvijo, vezano na predvideno novo parcelacijo zemljišča in usmeritve investitorja, da se obstoječi objekt ohranja nespremenjen v čim večji možni meri.

Lokacija prizidka je zasnovana tako, da se v prostoru ohranja objekt vrtca na Govekarjevi, na šolsko stavbo pa se prizidek navezuje v območju »veznega trakta z oznako 2«. Šolski prostori na mestu adaptirane nekdanje telovadnice- oznake 3, se tako ohranjajo nespremenjeni.

Mikrolokacija prizidka je takšna, da ohranja centralno pozicijo VN prostora oz. jedilnice ob glavnem šolskem vhodu in zagotavlja normativno ustrezno funkcionalno shemo šole, ter povezavo posameznih sklopov šolskih prostorov. 

SITUACIJA, ZUNANJA UREDITEV IN GABARITI PRIZIDAVE :
Prizidek je umeščen v osrednji del šole, v podaljšku »veznega trakta 2«, v območju obstoječega šolskega dvorišča s tem, da njegovo funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja tudi ustrezno naveže na novo predvidene zelene površine.
Mikrolokacija prizidka ne vpliva na obstoječe dovoze, dostope, gospodarsko dvorišče, površine mirujočega prometa , saj se le ti ohranjajo nespremenjeni. 

Prizidek ima vpliv na obstoječi faktor zazidanosti (IDP,PGD). 

Gabariti: 
Zunanja dimenzija glavnega prizidka znaša 21.30m x 17.60 m z delnimi zamiki, ki omogočajo ustrezno osvetlitev obstoječih prostorov za pouk, v delu šolskega objekta oznake 1 in 3.
Delna pritlična prizidava za povečanje površine kuhinje, tlorisne izmere 13.40m x 3.52m, je  predvidena ob Troštovi ulici in sledi gradbeni liniji telovadnice, torej regulacijski liniji, ki je v prostoru že vzpostavljena. Za potrebe kuhinje je predviden tudi izkoristek dela ploščadi ob klančini oz. vhodu v kuhinjo, s pritličnim gabaritom in tlorisno izmero ca. 3.30 m x 3.04 m.

OBMOČJE POSEGOV :
V območju objekta -2 –veznega trakta, ki je leta 1995 nadomestil predhodnega.

Pritličje :
Rekonstrukcija in prizidava k objektu -2 in adaptacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici, ter dela obstoječe kurilnice oz. delavnice v delu objekta-1.

1.in 2.nadstropje :
Delna (manjša) rekonstrukcija objekta 2 in prizidava k objektu -2.

Mansarda oz. terasna etaža:
Delna rekonstrukcija objekta 2 – obstoječe male učilnice (izvedba strešnih oken) in prizidava k objektu -2 – vertikalna komunikacija do terase na ravni strehi prizidka.

FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA –VARIANTA 4 :

PRITLIČJE
Pritličje glavnega prizidka se višinsko naveže na nivo obstoječe pritlične etaže tako, da se zunanje diferenčne stopnice in klančine do glavnega šolskega vhoda navežejo nanj preko pokrite, večnamenske vhodne ploščadi (šolsko dvorišče). 

Del prizidka ob ploščadi se nameni ureditvi prostorov zobne ordinacije in tehničnemu prostoru z delavnico za hišnika, shrambi, ter sanitarijam igrišča. Dostop v ordinacijo in tehnične prostore je omogočen s pokrite ploščadi preko vetrolova; za prostor hišnika in sanitarije namenjene igrišču na novopredvideni zeleni površini, pa se omogoči dodaten zunanji dostop v JV vogalu etaže.
Del obstoječega prostora delavnice in kurilnice v najstarejšem delu šole (1), se preuredi v učilnico, 
v preostalem prostoru z izmero ca. 48 m2 pa se predvidoma uredi nova kotlovnica (plinsko ogrevanje) in del prostorov zaposlenih- tehnično osebje.

Ambulanta z ločenim vhodom lahko obratuje tudi v popoldanskem času in se nameni širšemu krogu uporabnikov (otroci in mladina). Zobna ordinacija v obravnavani varianti upošteva 2.prostorski program iz te dokumantacije, v izmeri 68 m2.

Pozicija glavnega vhoda za 2. in 3. triletja se ohranja, uredi pa se ga preko vetrolova in naveže na vhodno avlo (ki je del večnamenskega prostora) do obstoječih garderob na mestu dvonamenskaga zaklonišča. Iz vetrolova se omogoči tudi direktni dostop do etaž in prostorov šole- preko triramnega stopnišča v jedru katerega se predvidi tudi gibalno oviranim ustrezno dvigalo, ki povezuje vse etaže in večji del šolskih površin. Obstoječe diferenčne stopnice pa se opremi z dvižno ploščadjo (s katero šola že razpolaga), ob njih pa se predvidijo sanitarije za funkcionalno ovirane.

Večnamenski prostor oz. jedilnica, je zasnovana na mestu nekdanje ambulante in zajema tudi del prizidka na nivoju pritličja, z ustrezno navezavo na zunanji prostor. Jedilnica v predvideni izmeri 
240 m2, bo zajemala tudi del obstoječe jedilnice (souporaba-učitelji).
Kuhinji se zagotovi dodatno potrebno površino s prizidavo dveh manjših prizidkov na severnem delu tako, da bo za njeno ureditev po tehnološkem načrtu zagotovljenih 180 m2. Pozicija klančine za dostavo in odvoz v dislocirane enote se ohranja na istem mestu. 

1. NADSTROPJE
Tlorisni gabarit prizidka se členi in prilagodi obstoječim krakom šolske stavbe tako, da se zagotovi ustrezno osvetljenost obstoječim prostorom za pouk. 
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (prostor čistil in šolskega radia) dela obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa kabineta in sanitarij za učence( zaradi oddaljenosti novopredvidenih učilnic in obstoječega sanitarnega sklopa). 
Novi prostori v prizidku : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji sta dostopni dve veliki učilnici, ena mala učilnica in dva kabineta.
Upravni prostori v etaži se vključno z vhodom, ohranjajo nespremenjeni s tem, da se eni od pisarn ob stopnišču zagotovi posredno osvetlitev.

V obravnavani varianti je del prizidanih površin v pritlični izvedbi z ravnimi strehami s tem, da se ravno streho v območju jedilnice dodatno zastekli. 
Opomba : V kolikor se investitor odloči tudi za širitev obstoječe zbornice se prizidek na severni strani izvede v gabaritu P+1 in zaključi z ravno streho (IDP). 

2. NADSTROPJE
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (učilnica) dela obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa dveh kabinetov (en od kabinetov 
s posredno osvetlitvijo) in sanitarnega sklopa za učence. Opomba: učilnico se nadomesti z novo pridobljeno v pritličju, na mestu obstoječega tehničnega prostora.

Novi prostori v prizidku : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji so dostope tri velike učilnice in en kabinet.

MANSARDA- Terasna etaža
Obstoječi mali učilnici v mansardi objekta 2, se zagotovi ustrezno osvetlitev z vgradnjo tipskih strešnih oken. 
Prizidek: vertikalna komunikacija omogoča dostop do terase na ravni strehi prizidka. Površino se nameni igrišču, delno zatravi in tlakuje, po obodu pa izvede ustrezno varovalno ograjo.


Zaključek :
Prednosti idejne zasnove po VARIANTI 4 so predvsem : ohranitev centralne pozicije VN prostora oz. jedilnice ob glavnem šolskem vhodu, kratkih in prepoznavnih komunikacijah in ustrezni funkcionalni povezavi posameznih sklopov šolskih prostorov, ter manjših konstrukcijskih posegih v obstoječi objekt.

Op.:Prizidek je zasnovan tako, da omogoča tudi naknadno prizidavo, v kolikor se v prihodnosti izkažejo potrebe zanjo. V tem primeru bi bila potrebna odstranitev objekta vrtca na Govekarjevi.

Prednosti VARIANTE 4
Zagotovitev zadostnih programskih površin in ustrezne funkcionalno prostorske sheme
Ohranitev namembnosti zunanjih funkcionalnih površin šolskega zemljišča in 
dostopov v objekt 
	Možnost eventuelno potrebne dodatne prizidave prostorov

Ustrezni odmiki od sosednjih stanovanjskih objektov
Manjši posegi v obstoječi objekt in možnost fazne gradnje kot npr.: 
	faza – rekonstrukcija obstoječega dela pritličja in izvedba prizidka na S strani; ter delna rekonstrukcija obstoječe strehe- izvedba strešnih oken in finalne predelave notranjosti obstoječe male učilnice.

faza – izvedba prizidave na J strani ob hkratni izvedbi delne rekonstrukcije po obstoječih  
etažah, katere velikost in pozicija ne vpliva na funkcioniranje etaž (ustrezne zaščite)

Slabosti VARIANTE 4
Oddaljenost glavnega prizidka od obstoječega vrtca –objektu vrtca se približa na njegovi severni strani in predvidoma ne vpliva bistveno na osvetlitev prostorov vrtca, potrebna pa bo ustrezna obravnava vseh ostalih parametrov (požarni odmiki in zaščite…); v primeru dodatnih prizidav pa bo potrebno objekt vrtca odstraniti.










































Tabela 4-4: Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni varianti – 4 v m2 :


PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
ADAPTACIJA

PRITLIČJE
298.55
368.55
158.80

1. NADSTROPJE
308.65
69.30
-

2. NADSTROPJE
308.65
92.00
-

Mansarda-Terasa
35.85
46.25
-

Var. 4 skupaj :
951.70 m2
576.10 m2
158.80 m2

ODPRTE POVRŠINE- vhodna ploščad, terasa (zun.ureditev)
504.45 m2







4.6.  IDEJNA VARIANTA – 5 ( PRIZIDAVA in delna /manjša/ rekonstrukcija+ 2 UČILNICI ) 


Po preučitvi 4. variante, vključno z njeno investicijsko oceno, je investitor dne 23.02.2017 podal dodatne usmeritve, ki so bile upoštevane v osnovni varianti oznake 5, in sicer: korigirana menjava dela zemljišča tako, da se k predvideni površini šolskega zemljišča pripoji tudi parc. št. 151/1 (južni krak), na račun dela zelenih površin šole, pa se v isti izmeri poveča menjani del parcele. Tako je predvidena menjava dela parcele št. 150/18 za parcelo št. 150/5 in 151/1, v izmeri ca. 943.60 m2. 

Dne 04.05.2017 je investitor na osnovi preučitve možnosti menjave zemljišča na drugi lokaciji (vezano na območje družbene infrastrukture) podal nova izhodišča vezana na določitev šolskega zemljišča, in sicer: k obstoječemu šolskemu zemljišču se pripoji parcela št. 150/5 v celoti in del parcele 151/1.

Varianta oznake 5 je nadgradnja prejšnje variante ob upoštevanju spodaj navedenih izhodišč:
	natančno izmero menjave zemljišča bo prikazal geodetski načrt, izdelan na osnovi postopka menjave zemljišč in določitve dokončnosti parcelnih meja (dokončne meje celotnega oboda šoli pripadajočega zemljišča); 


	ureditev dveh dodatnih učilnic v območju prizidka in dodatnega kabineta v obstoječi mansardi;


	preureditev obstoječe avle v 1. nadstropju ob telovadnici v večnamenski prostor ;


	preureditev dela podstrešja za namen ureditve centralnega arhiva.


Navedeno pomeni, da se tako površine kot organizacija predvidenega prizidka, kot tudi površine posegov v obstoječi objekt nekoliko povečajo, v primerjavi s predhodno varianto.

Razlog za dodatno obravnavo ureditve prostorov OŠ Ig je namen ustanovitelja, da zagotovi trajnejšo rešitev na področju osnovnošolskega izobraževanja v občini, upoštevajoč tako prostorske razmere podružnic, ki so vezane na matično OŠ Ig ( op.: zagotavljanje prostora v oddelkih vrtca v podružnici-PŠ Tomišelj) , kot tudi predvideno dodatno priseljevanje v občino, pogojeno z območji predvidenimi za novogradnje v stanovanjske namene na območju občine, kot jih določa občinski prostorski red.

Predstavniki OŠ Ig so na podlagi zgoraj navedenega in preverbe oblikovanja oddelkov ugotovili, da bi bilo za ustrezno organizacijo pouka, prostorski program potrebno povečati za dve učilnici, ki bi služili bodisi kot matični ali pa predmetni učilnici (op.: prilagajanje spreminjajočim se razmeram vpisa učencev).

Obravnavana varianta oznake 5. zato upošteva prostorski normativ za 28 oddelčno šolo, z dvema dodatnima oddelkoma in enim kabinetom.

Idejna varianta 5 je delna nadgradnja predhodne 4. variante, saj hkrati vsebuje in prikazuje tudi reorganizacijo prostorov v predvidenem prizidku, upoštevajoč umestitev dveh dodatnih učilnic tako, da le ta zagotavlja funkcionalno celoto.

Sama lokacija prizidka se ohranja, povečanje le tega pa je zasnovano tako, da se zagotovi ustrezen odmik od sosednje parcelne meje, predvsem pa omogoči osvetljenost oz. funkcioniranje vrtca v sosednjem objektu na Govekarjevi. Zato je prizidek zasnovan na način, da se v JV delu zaključi v ožjem gabaritu, konstrukcijska zasnova pa lahko še vedno zagotovi morebitno dodatno prizidavo.

Zasnova, tako kot predhodna, ohranja centralno pozicijo VN prostora oz. jedilnice ob glavnem šolskem vhodu za 2. in 3. triletje in zagotavlja normativno ustrezno funkcionalno shemo šole, ter povezavo posameznih sklopov šolskih prostorov. 


SITUACIJA, ZUNANJA UREDITEV IN GABARITI PRIZIDAVE :

Prizidek je umeščen v osrednji del šole, v podaljšku »veznega trakta 2«, v območju obstoječega šolskega dvorišča s tem, da njegovo funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja tudi ustrezno naveže na novo predvidene zelene površine.
Mikrolokacija prizidka ne vpliva na obstoječe dovoze, dostope, gospodarsko dvorišče, površine mirujočega prometa , saj se le ti ohranjajo nespremenjeni. 
Urbanistični parametri FZ, FI...se na podlagi novopredvidenega šolskega zemljišča , določijo v projektni dokumentaciji IDZ in PGD.

Gabariti prizidave : 
Največja zunanja tlorisna dimenzija (skupaj z oblogo) glavnega prizidka znaša 28.50 m x 17.60 m z delnimi zamiki, ki omogočajo ustrezno osvetlitev obstoječih prostorov za pouk, v delu šolskega objekta oznake 1 in 3. Zaključni krak prizidka se na JV strani, zaradi bližine objekta z vrtcem, zmanjša na dim. 9.45 m x 7.20 m in zagotavlja ustrezen odmik od sosednje parcele. 
Izven navedenih tlorisnih gabaritov se zasnuje del pokrite vhodne ploščadi s stopnicami in klančino in zunanje stopnice za dostop v sanitarije igrišča in delavnico hišnika.
Višinski gabarit glavnega prizidka je P + 2N, s tem da se višino pritličja zasnuje na izhodiščni višini obstoječe etaže šole. Tudi nadstropja se na obstoječi šolski objekt navežejo direktno, brez višinskih razlik ali diferenčnih stopnic.

Delna pritlična prizidava za povečanje površine kuhinje, tlorisne izmere 13.40m x 3.52m, je  predvidena ob Troštovi ulici in sledi gradbeni liniji telovadnice, torej regulacijski liniji, ki je v prostoru že vzpostavljena. Za potrebe kuhinje je predviden tudi izkoristek dela ploščadi ob klančini oz. zunanjem vhodu v kuhinjo, s pritličnim gabaritom in tlorisno izmero ca. 3.30 m x 3.04 m.

OBMOČJE POSEGOV - po varianti 5 :

V območju objekta -2 –veznega trakta, ki je leta 1995 nadomestil predhodnega.

Pritličje :
Rekonstrukcija in prizidava k objektu -2 in adaptacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa sanitarij z garderobami ob telovadnici, ter prostora obstoječe hišniške delavnice v delu objekta-1.

1. nadstropje :
Prizidava k objektu oznake 2  in delna (manjša) rekonstrukcija objekta 2. 
Delna rekonstrukcija oz. preureditev obstoječe avle ob telovadnici tako, da bo le ta služila šoli kot dodatni večnamenski prostor.


2.nadstropje :
Prizidava k objektu oznake 2  in delna (manjša) rekonstrukcija objekta 2. 

Mansarda oz. terasna etaža:
Prizidava k objektu -2 – vertikalna komunikacija do terase na ravni strehi prizidka.
Delna preureditev mansarde objekta 2 – v rastru obstoječe male učilnice, se za potrebe prostorov za pouk, poveča uporabna površina do zunanje stene objekta in izvede poleg male učilnice še dodatni kabinet, oba prostora pa se osvetlita preko strešnih oken.
V nižjem podstrešnem delu etaže, se ohranja obstoječe skladišče, del podstrešja na JV strani pa preuredi v centralni arhiv šole.

FUNKCIONALNO PROSTORSKA ZASNOVA –VAR. 5 :

PRITLIČJE
Pritličje glavnega prizidka se višinsko naveže na nivo obstoječe pritlične etaže tako (polvkopana etaža), da se zunanje diferenčne stopnice in klančine do glavnega šolskega vhoda za 2. In 3. Triado, navežejo nanj preko pokrite, večnamenske vhodne ploščadi (šolsko dvorišče). 
Del prizidka ob ploščadi se nameni ureditvi prostorov zobne ordinacije in tehničnemu prostoru z delavnico za hišnika, shrambi, ter sanitarijam igrišča. Dostop v ordinacijo in teh. prostore je omogočen s pokrite ploščadi preko vetrolova; za prostor hišnika in sanitarije namenjene igrišču na novopredvideni zeleni površini, pa se omogoči dodaten zunanji dostop v JV vogalu etaže, preko zunanjih stopnic.
Ambulanta z ločenim vhodom lahko obratuje tudi v popoldanskem času in se nameni širšemu krogu uporabnikov (otroci in mladina). 

Pozicija glavnega vhoda za 2. in 3. triletja se tako ohranja, uredi pa se ga preko vetrolova in naveže na vhodno avlo (ki je del večnamenskega prostora) do obstoječih garderob na mestu dvonamenskega zaklonišča. Iz vetrolova se omogoči tudi direktni dostop do etaž in prostorov šole- preko triramnega stopnišča v jedru katerega se predvidi tudi gibalno oviranim ustrezno dvigalo, ki povezuje vse etaže in večji del šolskih površin. Obstoječe diferenčne stopnice pa se opremi z dvižno ploščadjo (s katero šola že razpolaga), ob njih pa se predvidijo sanitarije za funkcionalno ovirane.

Večnamenski prostor oz. jedilnica, je zasnovana na mestu nekdanje ambulante in zajema tudi del prizidka na nivoju pritličja, zaključenega z ravno streho, v katero se za izboljšanje dnevne osvetlitve interpolirajo svetlobniki. S stekleno steno se omogoči tudi ustrezno navezavo na zunanji (pokriti) prostor. Jedilnica v predvideni izmeri 240 m2, bo zajemala tudi del obstoječe jedilnice (souporaba-učitelji).
Kuhinji se zagotovi dodatno potrebno površino s prizidavo dveh manjših pritličnih prizidkov na severnem (SZ) delu tako, da bo za njeno ureditev po tehnološkem načrtu zagotovljenih ca. 180 m2 neto površine. 
Pozicija klančine za dostavo in odvoz v dislocirane enote se ohranja na obstoječem mestu.

Del obstoječega prostora delavnice in kurilnice v najstarejšem delu šole (1), se preuredi v učilnico, v preostalem prostoru z izmero pa se predvidoma uredi nova kotlovnica (plinsko ogrevanje) in del prostorov zaposlenih- tehnično osebje. 

Prostor delavnice hišnika v najstarejšem delu šole, je možno preurediti z manjšimi posegi, saj je že navezan oz. dostopen iz avle med razredi in dnevno osvetljen.
Preureditev delavnice hišnika v učilnico je predmet posebnega projekta za izvedbo (PZI), saj bo le ta predvidoma izvedena v letošnjem šolskem letu in bo pripomogla k lažji organizacijski shemi šole v prehodnem obdobju  -do izvedbe vseh predvidenih posegov. Zato je iz investicijske ocene izmera tega prostora izvzeta (ca. 55,50 m2).

Zaradi problemov z vlago potreben poseg v obstoječi sanitarni sklop ob telovadnici, ne vpliva na funkcionalno shemo etaže in se ga detajlno obravnava v naslednjih fazah dokumentacije.


1. NADSTROPJE

Tlorisni gabarit prizidka se v nadstropjih členi in prilagodi obstoječim krakom šolske stavbe tako, da se zagotovi ustrezno osvetljenost obstoječim prostorom za pouk. 
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (prostor čistil in šolskega radia) dela obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa kabineta in sanitarij za učence( zaradi oddaljenosti novopredvidenih učilnic in obstoječega sanitarnega sklopa). 
Novi prostori v prizidku : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji s stopniščem in dvigalom, so dostopne tri velike učilnice, ena mala učilnica in dva kabineta. Lokacija enega od kabinetov omogoča tudi direktno navezavo na eno malo in eno veliko učilnico.
Navezava etaže prizidka na obstoječi del šolskega trakta se izvede brez višinskih razlik.

Upravni prostori v etaži se vključno z vhodom, ohranjajo nespremenjeni s tem, da se eni od pisarn ob stopnišču zagotovi posredno osvetlitev.
V obravnavani varianti je del prizidanih površin v pritlični izvedbi z ravnimi strehami s tem, da se ravno streho v območju jedilnice dodatno zastekli. 
Opomba : V kolikor se investitor odloči tudi za širitev obstoječe zbornice se prizidek na severni strani izvede v gabaritu P+1 in zaključi z ravno streho (obravnava v dokumentaciji IDP). 

Kot dodatna možnost izkoristka znotraj obstoječih površin šole, ki vpliva na funkcionalno zasnovo v etaži, je dodatno predvidena rekonstrukcija oz. preureditev obstoječe avle ob telovadnici tako, da bo le ta služila šoli kot dodatni večnamenski prostor.

2. NADSTROPJE

V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (učilnica) dela obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa dveh kabinetov (en od kabinetov 
s posredno osvetlitvijo) in sanitarnega sklopa za učence. Opomba: učilnico se nadomesti z novo pridobljeno v pritličju, na mestu obstoječe delavnice hišnika.
Navezava etaže prizidka na obstoječi del šolskega trakta se izvede brez višinskih razlik.
Novi prostori v prizidku so: s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji so dostope štiri velike učilnice in en kabinet.

TERASNA ETAŽA PRIZIDKA :

Etažo predstavlja vertikalna komunikacija – stopnišče v jedru katerega je umeščeno dvigalo in predprostor . Z njega je omogočen dostop do terase, na ravni strehi prizidka. 
Površino se nameni igrišču, delno zatravi in tlakuje, po obodu pa izvede ustrezno varovalno ograjo.

obstoječa MANSARDA :

Preureditev obstoječe male učilnice v mansardi objekta 2, se izvede po posebni PZI dokumentaciji, ki bo obravnavala ureditev predprostora, kabineta in male učilnice, vključno z osvetlitvijo preko strešnih oken, ki bodo nadomestila obstoječe svetlobne trakove v strešini.

Poseg bo predvidoma izveden v letošnjem šolskem letu in bo pripomogel k lažji organizacijski shemi šole v prehodnem obdobju  -do izvedbe vseh ostalih predvidenih posegov
Zato DIIP te površine  (ca. 76.80m2) ne obravnava oz. ne upošteva .

Del podstrešja, ki služi skladišču se ohranja nespremenjen, del podstrešja pod JV strešino, pa se v izmeri ca. 99 m2 preuredi v centralni arhiv šole. Ureditev le tega je vezana na obvezna izhodišča, ki jih bo v nadaljnih fazah projektne dokumentacije podala zasnova požarne varnosti in pa statična presoja, vezana na dodatne obtežbene obremenitve.

Zaključek :
Prednosti idejne zasnove predhodne 4. variante kot so: ohranitev centralne pozicije VN prostora oz. jedilnice ob glavnem šolskem vhodu, kratke in prepoznavne komunikacije, ustrezna funkcionalna povezava posameznih sklopov šolskih prostorov, ter manjši konstrukcijski posegi v obstoječi objekt,  so v obravnavani 5. varianti nadgrajene, na osnovi  že opisanih odločitev investitorja.

Op.: Tudi prizidek obravnavan v tej varianti je možno konstrukcijsko zasnovati tako, da se omogoči tudi naknadno prizidavo, v kolikor se v prihodnosti izkažejo potrebe zanjo. V tem primeru bi bila potrebna odstranitev objekta vrtca na Govekarjevi.

Prednosti VARIANTE 5:
Zagotovitev trajnejše rešitve na področju osnovnošolskega izobraževanja v občini,
z zadostnimi programskimi površinami in ustrezno funkcionalno prostorsko shemo
	Ohranitev namembnosti zunanjih funkcionalnih površin šolskega zemljišča in 

dostopov v objekt 
	Možnost eventuelno potrebne dodatne prizidave prostorov

Ustrezni odmiki od sosednjih stanovanjskih objektov
Manjši posegi v obstoječi objekt in možnost fazne gradnje, ki se definira v nadaljnih fazah investicijskega procesa.

Slabosti VARIANTE 5:
Oddaljenost glavnega prizidka od obstoječega vrtca –objektu vrtca na Govekarjevi se najbolj približa na njegovi severni strani in predvidoma ne vpliva bistveno na osvetlitev prostorov vrtca, potrebna pa bo ustrezna obravnava vseh ostalih parametrov (požarni odmiki in zaščite…); v primeru dodatnih prizidav pa bo potrebno objekt vrtca odstraniti.









Tabela 4-5: Ocenjena brutto površina potrebnih posegov po idejni varianti – 5 v m2 :

PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
ADAPTACIJA
PRITLIČJE
366.60
368.55
158.80
1. NADSTROPJE
377.15
191.00
-
2. NADSTROPJE
377.15
92.00
-
Mansarda-Terasa
35.85
93.60
239.00
Varianta 5 skupaj :
1156.75 m2
745.15 m2
397.80 m2
ODPRTE POVRŠINE- vhodna ploščad, terasa (zun.ureditev)
572.45



Opomba: v oceni vrednosti upoštevamo korigirane površine za prostore, ki se bodo urejali po posebnem PZI projektu






4.7. PROSTORI ZA ŠPORTNO VZGOJO


Šola bo za izvajanje športne vzgoje morala zagotoviti sledeče manjkajoče normativne nepokrite športne površine, kar je upoštevano pri vseh opisanih idejnih rešitvah :

Kot že omenjeno v citirani projektni nalogi, bi se za ureditev zunanjih nepokritih športnih površin namenilo zemljišče nekdanjega vrtca, ki  po izgradnji novega ne služi več svojemu namenu.

Zemljišče s parc. št. 156/1 in 158/1 se pripoji k površini šolskega zemljišča in nameni ureditvi zunanjih nepokritih površin :

KIE 	kompleksna igralna enota		  250 m2
UP 	univerzalna ploščad 24 x 15 		  650 m2
ATT	4 stezno tekališče 60 m			  400 m2
SHZ	shramba za zunanjo športno opremo	    15 m2

Zemljišče bo delno namenjeno tudi zelenim površinam in v celoti ograjeno z ograjo primerne višine H od 2.20m do 4.40 m v območju visokih žog.

Kompleks je potrebno  opremiti tudi s pitno vodo in sanitarijami in delom urbane opreme. 

Lokacija novo predvidenih zunanjih nepokritih športnih površin ob šoli se približa nekaj stanovanjskim objektom, zato je potrebno posebno pozornost posvetiti zmanjševanju obremenjevanja s hrupom, tudi z ustrezno hortikulturno ureditvijo - zasaditvijo avtohtonih dreves in ostalega rastja.
Dostop do površin je potrebno urediti tako, da bo uporabnikom zagotovljena zadostna varnost.


.





5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

5.1. OSNOVE

Načrtovani investicijski posegi predstavljajo novogradnjo prizidka in rekonstrukcijska ter adaptacijska dela na obstoječem objektu OŠ Ig v naslednjem obsegu:

VARIANTA
NOVOGRADNJA
REKONSTUKCIJA
ADAPTACIJA
SKUPAJ POSEGI

bruto m2
bruto m2
bruto m2
1
1.033,00
2.996,00
4.029,00
2
1.146,00
   599,00
1.745,00
3
   878,00
1.797,00
2.675,00
4
   951,70
   734,90
1.686,60
5
1.156,75
  903,95
1.904,37*

*Opomba: v oceni vrednosti variante 5 v sklopu rekonstrukcije niso upoštevane površine, ki so predmet drugega projekta in se bodo predhodno izvedle po PZI dokumentaciji (učilnica v pritličju-55,50 m2 neto/62,73 m2 bruto ter  učilnica, kabinet in hodnik v mansardi -76,80 m2 neto/93,60 m2 bruto). Prav tako v oceni vrednosti ni upoštevana površina 239 m2 podstrešja, za katero so po projektni nalogi potrebni manjši posegi (toplotna izolacija, prezračevanje), kar bi nerealno povečevalo skupno vrednost investicije. Ocena vrednosti vsebuje rezervo (8%), ki se jo lahko eventualno nameni za te manjše posege. 
   
Odprte, nepokrite površine vhodne ploščadi in terase niso zajete v gornjih (zazidanih) površinah in se bodo lahko izvedle v sklopu ocenjene zunanje ureditve.


Ocena investicijske vrednosti je izdelana na naslednjih osnovah:

	Gradnja, oprema: normativni okviri MIZŠ  

Zunanja ureditev in manjkajoče zunanje športne površine: ocenjujemo, da je v okviru upoštevanih normativnih vrednosti MIZŠ za zunanjo ureditev možno zagotoviti tudi manjkajoče zunanje športne površine

 
Ostali investicijski stroški: normativni okviri MIZŠ

Nivo stalnih cen: marec 2017

	Tekoče cene: Vrednosti investicije po tekočih cenah ne ocenjujemo glede na to, da terminski plan oz. dinamika investiranja še nista natančno opredeljena. Poleg tega pa večjih podražitev projekta ne pričakujemo saj so inflacijske stopnje izredno nizke.





5.2. OCENA  SKUPNIH  INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Tabela 5-1: Ocena skupnih  investicijskih stroškov – STALNE CENE-VARIANTA 1 
POSTAVKE
novogradnja
adaptacija
skupaj

1.033 m2
2.996 m2
4.029 m2
a. gradb., obrt., instal. dela
952.178
1.931.821
2.883.999
b. zunanja ureditev 
103.786
113.968
217.753
a.+b. SKUPAJ
1.055.964
2.045.789
3.101.752
c. oprema
169.484
490.685
660.169
č. inventar
79.035
229.883
308.918
c.+č. SKUPAJ
248.519
720.568
969.087
a.-č- SKUPAJ
1.304.483
2.766.357
4.070.839
d.invest.dokumentacija 
1.901
3.865
5.766
e. projektna dokumentacija 
35.236
71.485
106.720
f.inženiring, nadzor (2,9 % GOI)
27.612
56.025
83.637
d.-f. SKUPAJ
64.748
131.375
196.123
g. zemljišče
0
0
0
h. ostalo-rezerva (8%)
76.174
154.546
230.720
g.-h. SKUPAJ
76.174
154.546
230.720
a.-h. SKUPAJ
1.445.405
3.052.277
4.497.682
i. DDV (22%)
317.989
671.501
989.490
a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA
1.763.395
3.723.778
5.487.172
VREDNOST NA m2 
1.707
1.243
1.362

Tabela 5-2: Ocena skupnih  investicijskih stroškov – STALNE CENE-VARIANTA 2
POSTAVKE
novogradnja
adaptacija
skupaj

1.146 m2
599 m2
1.745 m2
a. gradb., obrt., instal. dela
1.056.337
386.235
1.442.572
b. zunanja ureditev 
115.139
22.786
137.925
a.+b. SKUPAJ
1.171.476
409.021
1.580.497
c. oprema
188.024
98.104
286.128
č. inventar
87.680
45.961
133.642
c.+č. SKUPAJ
275.705
144.065
419.770
a.-č- SKUPAJ
1.447.180
553.087
2.000.267
d.invest.dokumentacija 
2.109
773
2.881
e. projektna dokumentacija 
39.090
14.292
53.382
f.inženiring, nadzor (2,9 % GOI)
30.633
11.201
41.834
d.-f. SKUPAJ
71.831
26.266
98.097
g. zemljišče
0
0
0
h. ostalo-rezerva (8%)
84.507
30.899
115.406
g.-h. SKUPAJ
84.507
30.899
115.406
a.-h. SKUPAJ
1.603.518
610.252
2.213.770
i. DDV (22%)
352.774
134.255
487.029
a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA
1.956.293
744.507
2.700.800
VREDNOST NA M2 
1.707
1.243
1.548











Tabela 5-3: Ocena skupnih  investicijskih stroškov – STALNE CENE-VARIANTA 3
POSTAVKE
novogradnja
adaptacija
skupaj

878 m2
1.797 m2
2.675 m2
a. gradb., obrt., instal. dela
809.305
1.158.706
1.968.011
b. zunanja ureditev 
88.213
68.358
156.571
a.+b. SKUPAJ
897.518
1.227.063
2.124.581
c. oprema
144.053
294.313
438.366
č. inventar
67.176
137.884
205.060
c.+č. SKUPAJ
211.229
432.196
643.426
a.-č- SKUPAJ
1.108.747
1.659.260
2.768.007
d.invest.dokumentacija 
1.616
2.318
3.934
e. projektna dokumentacija 
29.949
42.876
72.825
f.inženiring, nadzor (2,9 % GOI)
23.469
33.604
57.073
d.-f. SKUPAJ
55.033
78.798
133.831
g. zemljišče
0
0
0
h. ostalo-rezerva (8%)
64.744
92.696
157.441
g.-h. SKUPAJ
64.744
92.696
157.441
a.-h. SKUPAJ
1.228.525
1.830.755
3.059.279
i. DDV (22%)
270.275
402.766
673.041
a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA
1.498.800
2.233.521
3.732.321
VREDNOST NA M2 
1.707
1.243
1.395




Tabela 5-4: Ocena skupnih  investicijskih stroškov – STALNE CENE-VARIANTA 4
POSTAVKE
novogradnja
adaptacija
skupaj

951,70 m2
734,90 m2
1.686,60 m2
a. gradb., obrt., instal. dela
877.239
473.864
1.351.103
b. zunanja ureditev 
95.617
27.956
123.573
a.+b. SKUPAJ
972.856
501.819
1.474.675
c. oprema
156.145
120.362
276.507
č. inventar
72.815
56.389
129.203
c.+č. SKUPAJ
228.960
176.751
405.711
a.-č- SKUPAJ
1.201.816
678.570
1.880.386
d. invest.dokumentacija 
1.751
948
2.699
e. projektna dokumentacija 
32.462
17.535
49.997
f. inženiring, nadzor (2,9 % GOI)
25.439
13.743
39.182
d.-f. SKUPAJ
59.653
32.225
91.878
g. kom.prispevek
0
0
0
h. ostalo-rezerva (8%)
70.179
37.909
108.088
g.-h. SKUPAJ
70.179
37.909
108.088
a.-h. SKUPAJ
1.331.648
748.704
2.080.352
i. DDV (22%)
292.963
164.715
457.678
a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA
1.624.611
913.419
2.538.030
VREDNOST NA M2 
1.707
1.243
1.505




Tabela 5-5: Ocena skupnih  investicijskih stroškov – STALNE CENE-VARIANTA 5

POSTAVKE
novogradnja
adaptacija
skupaj
 
1.156,75 m2
747,62 m2
1.904,37 m2
a. gradb., obrt., instal. dela
1.066.246
482.065
1.548.311
b. zunanja ureditev 
116.219
28.439
144.658
a.+b. SKUPAJ
1.182.465
510.505
1.692.969
c. oprema
189.788
122.445
312.233
č. inventar
88.503
57.365
145.868
c.+č. SKUPAJ
278.291
179.810
458.101
a.-č- SKUPAJ
1.460.755
690.315
2.151.070
d.invest.dokumentacija 
2.128
964
3.093
e. projektna dokumentacija 
39.457
17.838
57.295
f.inženiring, nadzor (2,9 % GOI)
30.920
13.980
44.900
d.-f. SKUPAJ
72.505
32.783
105.288
g. kom.prispevek
0
0
0
h. ostalo-rezerva (8%)
85.300
38.565
123.865
g.-h. SKUPAJ
85.300
38.565
123.865
a.-h. SKUPAJ
1.618.560
761.663
2.380.224
i. DDV (22%)
356.083
167.566
523.649
a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA
1.974.643
929.229
2.903.873
VREDNOST NA M2 
1.707
1.243
1.525





6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. PREDHODNE IDEJNE REŠITVE IN ŠTUDIJE

Osnova za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

	Analiza šolskega prostora občine Ig, Česnik projekt d.o.o. Ljubljana, marec 2015. 
	Projektna naloga za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig Česnik Projekt d.o.o, Ljubljana, marec 2016, december 2016, marec 2017, maj 2017
	Podatki po vprašalniku izdelovalca investicijske dokumentacije, Občina Ig, september 2016     



6.2. LOKACIJA 
 
Osnovna šola Ig je locirana v središču Iga na naslovu Troštova ulica 24.


Objekt je izrazito podolgovata stavba, sestavljena iz posameznih delov in leži vzporedno s Troštovo ulico, v smeri SV-JZ. Občinska cesta ni posebno obremenjena, saj služi dovozu le nekaj stanovanjskim hišam in pa sami šoli- del ceste je dejansko tudi dostavno manipulacijska površina za potrebe centralne kuhinje (dostava in odvoz). 

Na SZ mikrolokacije se na lastni parceli ob ulici, nahaja montažni objekt nekdanjega vrtca, ki po izgradnji novega centralnega vrtca ni več v uporabi.

Na J delu območja se nahajajo površine mirujočega prometa, na JV pa zunanje rokometno igrišče. 
Osrednjemu, JV delu objekta, kjer je tudi vhod v šolo za učence, se šolskemu objektu približa stanovanjska hiša, ki po prenovi služi prostorom vrtca. Na SV strani je še nepozidano šolsko zemljišče, ki predstavlja zeleno površino.

Šoli pripadajoče zemljišče je tako po izmeri zadovoljivo glede na velikost šolskega objekta, vprašljiva pa je funkcionalnost posameznih delov zemljišč (izrazita podolgovata oblika objekta, na katerega so vezani kraki razpoložljivih parcel- omejitev s prometnico, funkcionalna navezava brez prevelikih dodatnih posegov v prostor, komunalno idr. infrastrukturo), zato bo potrebna skrbno premišljena umestitev novogradnje prizidka v prostor.


Pripadajoče parcele so p. št.: 156/1, 158/1,150/16,150/17,150/18,155/7.(pripadajoče parcele predstavljajo del prostorske enote v izmeri 11218 m2). Vse k.o.  1700 Ig .

Parcelacija oz. gradbena parcela ni določena (op.: osnova za določitev je predvidena menjava zemljiških parcel); del pripadajočih parcel sega na cestno telo- krajevno cesto (stanje parcelacije za OŠ Ig- maj 2015). Parcelacija oboda (PMP) se določi v fazi projektne dokumentacije  IDP.
.

Veljavni prostorski akti:
	Odlok o prostorskem redu občine Ig (Ur.list RS, št. 35/2012, 77/2012)




6.3. OBSEG IN SPECIFIKACIJA NALOŽBE S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE

6.3.1. Obseg  in specifikacija naložbe


Ocena investicijske vrednosti je izdelana na naslednjih osnovah:

	Gradnja, oprema: normativni okviri MIZŠ  
Zunanja ureditev in manjkajoče zunanje športne površine: ocenjujemo, da je v okviru upoštevanih normativnih vrednosti MIZŠ za zunanjo ureditev možno zagotoviti tudi manjkajoče zunanje športne površine

Ostali investicijski stroški: normativni okviri MIZŠ
Nivo stalnih cen: marec 2017
	Tekoče cene: Vrednosti investicije po tekočih cenah ne ocenjujemo glede na to, da terminski plan oz. dinamika investiranja še nista natančno opredeljena. Poleg tega pa večjih podražitev projekta ne pričakujemo saj so inflacijske stopnje izredno nizke.





Tabela 6-1: Skupna investicijska vrednost po variantah 

POSTAVKE
VARIANTA 1
VARIANTA 2
VARIANTA 3
VARIANTA 4
VARIANTA 5
Obseg posegov-m2
4.029 m2
1.745 m2
2.675 m2
1.686,60 m2
1.904,37 m2
a. gradb., obrt., instal. dela
2.883.999
1.442.572
1.968.011
1.351.103
1.548.311
b. zunanja ureditev 
217.753
137.925
156.571
123.573
144.658
a.+b. SKUPAJ
3.101.752
1.580.497
2.124.581
1.474.675
1.692.969
c. oprema
660.169
286.128
438.366
276.507
312.233
č. inventar
308.918
133.642
205.060
129.203
145.868
c.+č. SKUPAJ
969.087
419.770
643.426
405.711
458.101
a.-č- SKUPAJ
4.070.839
2.000.267
2.768.007
1.880.386
2.151.070
d.invest.dokumentacija 
5.766
2.881
3.934
2.699
3.093
e. projektna dokumentacija 
106.720
53.382
72.825
49.997
57.295
f.inženiring, nadzor 
83.637
41.834
57.073
39.182
44.900
d.-f. SKUPAJ
196.123
98.097
133.831
91.878
105.288
g. zemljišče
0
0
0
0
0
h. ostalo-rezerva (8%)
230.720
115.406
157.441
108.088
123.865
g.-h. SKUPAJ
230.720
115.406
157.441
108.088
123.865
a.-h. SKUPAJ
4.497.682
2.213.770
3.059.279
2.080.352
2.380.224
i. DDV (22%)
989.490
487.029
673.041
457.678
523.649
a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA
5.487.172
2.700.800
3.732.321
2.538.030
2.903.873
VREDNOST NA m2 
1.362
1.548
1.395
1.505
1.525




6.3.2. Časovni načrt izvedbe investicije


Investicijo je možno izvesti po naslednjem okvirnem časovnem načrtu:

AKTIVNOST
ROK IZVEDBE
Idejni projekt
maj – junij 2017
	Javni razpis

julij - avgust 2017
	PGD projekt

september - november 2017
	Gradbeno dovoljenje

december  2017
	PZI 

januar 2018
	Predinvesticijska zasnova

julij 2017
	Investicijski program

december 2017
	oddaja del 

januar 2018
	izvajanje GOI del, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za objekt

1.faza:februar-avgust 2018
2.faza: januar-avgust 2019


6.4.	POMEMBNEJŠI VPLIVI INVESTICIJE NA OKOLJE

Pri projektiranju, izvedbi in  obratovanju objekta so in bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov  na okolje.

Nameravana gradnja, izvedena skladno s projektno dokumentacijo ne bo vplivala na povečanje količin energije, potrebne pri uporabi sosednjih objektov.

Načrtovani objekt bo zagotavljal učinkovito rabo energije z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave in pripravo tople vode v objektu. Pri  tem je potrebno zagotoviti, da objekt ne preseže dovoljene letne potrebe toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje. 



6.5. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI MOŽNI RESURSI


Tabela 6-2: Viri financiranja investicije po variantah

VIRI
VARIANTA 1
VARIANTA 2
VARIANTA 3
VARIANTA 4
VARIANTA 5
1. Proračun Občine Ig
5.487.172
2.700.800
3.732.321
2.538.030
2.903.873
2. Državni proračun 





3. Drugi viri





SKUPAJ
5.487.172
2.700.800
3.732.321
2.538.030
2.903.873


Z izbrano variantno rešitvijo bo občina na osnovi izdelane projektne dokumentacije  kandidirala pri EKO skladu za sofinanciranje naložbe z nepovratnimi sredstvi, za odobreni znesek se bo znižal delež občine.


6.6. PREDLAGANA VARIANTNA REŠITEV


Projektna naloga je zgodnja faza investicijskega procesa in vodilo k projektiranju, pripravljena z namenom, da bo investitor uspešno izvedel investicijo v delno rekonstrukcijo in sanacijo obstoječega objekta OŠ Ig in v novogradnjo prizidka na način, da bo objekt varen, zanesljiv, trajen in ekonomsko upravičen.

V projektni nalogi prikazana 5. Idejna varianta izvedbe, se kot najustreznejša obdela v nadaljnjih fazah projektne dokumentacije. 

V prizidku se zagotovi naslednje prostore za pouk : 7 velikih učilnic, 1 malo učilnico in 3 kabinete tako, da bodo prostori OŠ Ig skladni z normativnim prostorskim programom za 28. oddelčno šolo, z dodatnima 2 učilnicama in 1 kabinetom.

Oš Ig bo obsegala naslednje prostore za pouk: 
	 15 MU  - matičnih učilnic

  8 PU   – predmetnih učilnic
  5 SPU – specialnih predmetnih učilnic
 15 K      - kabinetov in
  2 Mu  -  mali učilnici
  2 U    -  učilnici (matični ali predmetni)








7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, štev.60/2006, 54/2010 in 27/2016) je za predmetno investicijo potrebna naslednja investicijska dokumentacija:


VRSTA DOKUMENTACIJE

1
DIIP 
X
2
predinvesticijska zasnova (PIZ)
X
3
investicijski program (IP)
X

Za pripravo in izvedbo vseh  načrtovanih investicijskih posegov je potrebno zagotoviti naslednjo projektno dokumentacijo:


VRSTA DOKUMENTACIJE

1
Idejni projekt
X
2
PGD projekt
X
3
PZI projekt
X

ČASOVNI NAČRT IZDELAVE DOKUMENTACIJE:


AKTIVNOST
ROK  IZVEDBE
1
DIIP
maj 2017
2
predinvesticijska zasnova (PIZ)
julij 2017
3
investicijski program (IP)
december 2017
4
Idejni projekt
maj – junij 2017
5
PGD projekt
september - november 2017
6
PZI projekt
januar 2018












SKLEP O POTRDITVI ID	


Investitor: OBČINA IG
Naslov:     GOVEKARJEVA CESTA 6
                  1292  IG

Oznaka sklepa: ________________________
Datum sklepa: ________________________




Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta/Pravilnika _______________________________ je odgovorna oseba investitorja
sprejela naslednje sklepe:


1.  Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt:

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OŠ IG,  ki ga je izdelal FIMEX-N, d.o.o.. Ljubljana



2. Odobri se izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obravnavano varianto 5


Odgovorna oseba investitorja:                                                                                                                                 
 Janez Cimperman 
      župan  











Številka: 3500-001/2013
Datum: 15. 5. 2017


OBČINSKI SVET


 ZADEVA:  Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja  IG 08-2/PP z dostopno cesto

POROČEVALKA: Natalija Skok, univ.dipl.inž.arh.


OBRAZLOŽITEV:

Za območje urejanja IG 08-2/PP je že sprejet Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja  IG 08-2/PP z dostopno cesto ( Uradni list RS, št.: 27/2014, 26/2015). Ker je moral investitor ZRS SAZU spremeniti način ogrevanja je bilo potrebno uskladiti določila 7. člena in sicer, da se lahko na strehi montirana grelna in prezračevalna telesa oziroma tehnološke naprave. Ostala določila ostanejo nespremenjena. Investitor ima za gradnjo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Postopek se je vodil po skrajšanem postopku skladno z 61. a členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

Občinskemu svetu predlagam, da se predlog odloka obravnava skladno s petim odstavkom 81. člena Poslovnika občinskega sveta občine Ig, da se prva in druga obravnava odloka združita.


PREDLOG SKLEPA:
Predlog odloka se obravnava skladno s petim odstavkom 81. člena Poslovnika občinskega sveta občine Ig, ki določa da se prva in druga obravnava odloka združita.

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja  IG 08-2/PP z dostopno cesto.


PRAVNA PODLAGA:
- Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja  IG 08-2/PP z dostopno cesto       ( Uradni list RS, št.: 27/2014, 26/2015)
- Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012, 77/2012), 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10,     57/12)

	
	Janez Cimperman
	       župan






PREDLOG
Na podlagi 61.a  člena Zakona o prostorskem načrtovanju  (Uradni list RS, št.: 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/2012, 109/12, US 76/14, ZUUJFO 14/15) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet občine Ig na xxx   redni seji dne xxxxx  sprejel:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja
 IG 08-2/PP z dostopno cesto

	člen

V drugem odstavku 7. člena se za vejico doda: »izjema so tehnološke naprave za potrebe delovanja objekta (klimati, toplotne črpalke, sončne celice) do 2,50 m nad atiko«

	člen

Ta odlok  se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št: 3500/001/2013
Datum:	xxxx				
									
									Janez Cimperman
									       župan














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.




Ključne ugotovitve:
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.

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. 

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. 

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. 

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. 

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).

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. 




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:
	register osnovnih sredstev,

evidenca vseh objektov oz. delov objektov, ki so v lasti ali solastništvu Občine Ig,
kontne kartice kontov 710301, 302, 304, morebitni drugi konti iz  skupine  710 (najem grobov, koncesnine...) 722000, 722100 in 420600 za leti 2015 in 2016,
pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (če obstaja),
pravne podlage (pravilniki, odloku, navodila) za upravljanje, oz koriščenje poslovnih in stanovanjskih  prostorov v lasti občine Ig,
sklepi o določitvi cene najema poslovnih/ stanovanjskih  prostorov občine Ig (za leti 2015 in 2016),
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:
	 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).


	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.


	Najemnine za stanovanja (najemne pogodbe za 2015, 2016)
        a.     T. A. In  A. J.,
        b.    Aktiva upravljanje


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


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


Občina je 23. 2. 2017 posredovala vse željene podatke.

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

Najemni pogodbi z A. J. in B. D.
Način določitve cene za najemnino T. A. (109,60 evra)?
Ima najemna pogodba z N. M. kake anekse (glede na višino najemnine, ki jo plačuje najemnica)?
Najemna pogodba za poslovne prostore z Marijo Štefančič Gašperšič, Ostanek Stanislavom  in Davorinom Deželak.
Pogodbo, s katero daje Občina Ig upravljalcu v  najem Športno dvorano Ig (2. čl Odloka o načinu upravljanja Športne dvorane Ig).
Program upravljanja s Športno dvarano Ig za leti 2015 in 2016, s podatki o soglasju s strani župana (4. čl. Odloka...).
Sklepi Občine Ig o dodelitvi terminov v športni dvorani za šolsko leto 2015/16.
Katere najemnine zajema postavka »prihodki od najemnin« v zahtevkih OŠ Ig? 
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).
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.
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).

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;
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:
	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 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 prodajalec 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., 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.

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.
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 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 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. 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.

 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  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.

Zap. št.
najemnik
Datum sklenitve pogodbe
Mesečna najemnina
1.
Zevnik Krištof
     25. 9. 2008
279,73 evra 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.
2.
Marija Štefančič
	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.





3.2.5 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 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 skupnosti 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., 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 prostorovPoleg Športne dvorane Ig, so predmet najema lahko tudi učilnice, mala telovadnica, fitnes kabinet, gospodinjska učilnica in računalnica.  Za te prostore sprejme cenik Svet šole. . 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 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. 

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. 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. 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:
	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.


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















Številka: 602-0014/2017
Datum: 17. 5. 2017


OBČINSKEMU SVETU




ZADEVA: IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA VRTCA IG

Obrazložitev:
Na osnovi 1. odstavka 46. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16; 49/16-popravek) in v skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi VIZ Vrtec Ig, ustanovitelj izvoli oziroma imenuje v Svet zavoda 3 predstavnike.
Z dne 18. 6. 2017 bo Svetu zavoda Vrtca Ig, potekel 4-letni mandat.
Občinski odbori strank SLS, SDS so podali svoje predloge in sicer:
-SLS: Marija Župec, Bojan Kraševec, Rado Simič,
-SDS: Tone Krnc,

Predloge bo pred sejo občinskega sveta obravnavala tudi Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja

Priloge:/


Sklep
Občinski svet Občine Ig za predstavnike v Svetu Zavoda Vrtca Ig za 4-letno mandatno obdobje imenuje naslednje tri: ____________, ____________, _______________.  




Pripravila: 								Janez Cimperman 
Polona Skledar							         župan
višja svetovalka za
družbene dejavnosti




