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VPRAŠANJE OBČINE - oddaja in financiranje določenih del na občinski športni 

infrastrukturi 
 

 

  

Prosim za pomoč oz. mnenje glede dveh primerov, s katerim se srečujemo v naši občini, v obeh 

primerih gre za oddajo in financiranje določenih del na občinski športni infrastrukturi z neposredno 

pogodbo društvu, ki je glavni uporabnik te infrastrukture. Zanima me predvsem vidik zakonitosti, 

ker v praksi model deluje, moramo pa ga formalno urediti. 

  

V prvem primeru gre za nogometno igrišče. Nogometni klub ima v brezplačni uporabi objekt ob 

igrišču, za katerega plačuje obratovalne stroške in manjše stroške vzdrževanja. Investicijske stroške 

plačuje občina kot lastnik. Z istim klubom bi sklenili neposredno pogodbo o vzdrževanju igrišča, ki 

ni v brezplačni uporabi – največ dela je s košnjo zelenice, v manjšem obsegu vzdrževanje 

pripadajoče infrastrukture in opreme – pogodba bi bila na način, da občina zagotovi določena 

sredstva za vzdrževanje (2.000 EUR), če bi bilo stroškov več, jih društvo zagotovi samo. 

  

V drugem primeru gre za šolsko telovadnico. Po novi ureditvi, ki ni še sprejeta, bi šolsko 

telovadnico do 15h uporabljala in upravljala šola, po 15h in med vikendi bi prešla v upravljanje 

občine. Ceno uporabe bi na podlagi materialnih in upravljavskih stroškov določala občina, ki bi tudi 

izbirala in sklepala pogodbe z uporabniki ter pobirala uporabnino. Zanima pa me, ali bi bilo 

dopustno, da se za ostala upravljavska dela (vsakodnevni prevzem in predaja prostorov šoli, 

evidentiranje stanja, nadzor nad uporabo, čiščenje, vzdrževanje reda ipd.) sklene neposredno 

pogodbo s športnim društvom, ki je glavni uporabnik telovadnice? Isto društvo ima tudi lastno 

telovadnico, za upravljanje katere ima sklenjeno pogodbo s fizično osebo, ista oseba bi dela 

opravljala tudi v šolski telovadnici. Ali bi se uporabnina tega društva lahko kompenziralo pri 

izplačilu pogodbenih sredstev za upravljanje? 
 

ODGOVOR ZOS  
 

Pravni posel izvedbe vzdrževalnih del sodi med posle upravljanja z nepremičnim 

premoženjem, katere skladno z ZSPDSLS-1 izvaja upravljavec tega premoženja. Upravljanje 

ne more biti poverjeno nevladni organizaciji. Lahko pa občina kot upravljavec premoženja 

podeli pooblastilo uporabniku premoženja za izvajanje manjših vzdrževalnih del (med 

katere bi lahko sodila spodaj opisana dela). Vendar pa je predpogoj, da ima ta uporabnik 

»status« pravno poslovnega uporabnika po ZSPDSLS-1, kar pomeni, da mora biti z njim 

primarno sklenjena pogodba o brezplačni uporabi igrišča (če ima to društvo podeljen 

status delovanja v javnem interesu) in v okviru le-te vključena zahteva po izvajanju 

vzdrževalnih del, pri čemer morajo glede na določbe omenjenega zakona stroške 

vzdrževanja kriti uporabniki sami. S čimer verjetno ne rešite željenega. Če bi želela občina 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

financirati vzdrževalna dela na igrišču menim, da bi morali takšen posel tretirati kot javno 

naročilo. Pri tem pa velja opomniti, da se lahko javno naročilo odda zgolj subjektu, ki lahko 

na trgu opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila, torej mora biti nevladna 

organizacija za izvedbo takšnih del ustrezno registrirana.  

 Enaka logika velja za šolsko telovadnico- oddaja teh del (druga upravljavska dela) bi 

pomenila javno naročilo, za izvedbo katerih mora biti društvo registrirano. Ker temu 

verjetno ni zadoščeno, lahko občina s spodaj omenjeno fizično osebo sklene pogodbo 

civilnega prava.   

 


