
 
POVPRAŠEVANJE 

Upravljanje športnih objektov 
 

 
VPRAŠEVANJE OBČINE ČLANICE: 
 
»Občina je 100 % lastnica gospodarske družbe (d.o.o.), ki poleg storitev za občino opravlja 
tudi nekaj tržne dejavnosti. V preteklosti je ta gospodarska družba tudi upravljala s 
športnimi objekti v lasti občine.  
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
določa, da je upravljavec premoženja lahko državni organ, uprava samoupravne lokalne 
skupnosti ali oseba javnega prava, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem države in 
samoupravne lokalne skupnosti ter nadalje, da so osebe javnega prava država, samoupravne 
lokalne skupnosti, javni zavod, javni gospodarski zavod, javna agencija, javni sklad in javno 
podjetje. ZSPDSLS torej ne daje pravne podlage za to, da bi bila »navadna« gospodarska 
družba, četudi je občina njen 100% lastnik, lahko upravljavec športnih objektov v lasti  
občine.  
 
Občina javnega zavoda za šport nima, upravljanje športnih objektov preko d.o.o., ki je v 
100% lasti občine, pa se je v preteklosti zelo obneslo. Občino zato zanima, ali ima katera 
občina enako ali podobno situacijo in kako ima to urejeno, ter seveda, katera je tista pravna 
podlaga, na podlagi katere bi občina lahko podelila upravljanje športnih objektov v lasti 
občine d.o.o.- ju, ki je v 100 % lasti občine.« 
 
ODGOVORI OBČIN: 
 
BLED 
 
V naši občini nekatere športne objekte na podlagi najemne pogodbe upravlja javno, sicer 
komunalno, podjetje. Dva objekta smo oddali v brezplačen najem športnima društvoma, ki 
delujeta v javnem interesu. V obeh primerih je podlaga ZSPDSLS. 
Ravnokar pa tudi začenjamo (sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP) postopek 
vzpostavitve JZP po ZJZP za enega od objektov. 
  
HRPELJE-KOZINA 
 
Občina Hrpelje - Kozina upravlja sama s športnimi objekti, ki jih ima v lasti.  
 
IZOLA 
 



 

Občini Izola smo upravljanje športne infrastrukture z javnim pooblastilom (odlokom) 
prenesli na javni zavod Center za kulturo šport in prireditve Izola. 
 
Vsekakor pa nas zanimajo tudi drugačne in učinkovitejše rešitve v slovenskem prostor, zlasti 
glede: 
dobrih praks v slovenskem prostoru ter vprašanja načina, namena in deleža/višine 
proračunskih sredstev, ki jih lastniki športne infrastrukture (v konkretnem primeru lokalne 
skupnosti) zagotavljajo za kritje obratovalnih in tekočih stroškov športnih objektov za katere 
upravljavec objektov ni uspel ustvariti ustrezne višino prihodkov za kritje navedenih 
stroškov ter vprašanje načina subvencioniranja najemnin za uporabo športnih objektov 
društvom in drugim uporabnikom, katerih dejavnost je sofinancirana iz proračunskih 
sredstev. 
 
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE 
 
Na podlagi povpraševanja občin, pošiljamo Skupnosti slovenskih občin podatke in 
obrazložitve: (1) zakonov,  ki urejajo področje upravljanja infrastrukture za šport in prosti 
čas, (2) možnih statusnih oblik upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas ter (3) 
statusnih oblik upravljavcev infrastrukture v Sloveniji. 
 
Najdete v priponki. 

 
 

S spoštovanjem, 
Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
 
 

 


