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POVZETEK NALOGE
Stvarno premoženje lokalnih skupnosti in premoženje na sploh, je občutljiva tematika, ki zadeva
prav vsakega lastnika nepremičnine. Tako v Sloveniji kot tudi v Italiji in na Hrvaškem, so lokalne
skupnosti lastnice zelo velikega števila nepremičnin. Imajo toliko premoženja, da veliko lokalnih
skupnosti svojega premoženja, sploh nima v celoti evidentiranega. V Sloveniji ZSPDSLS sicer
predpisuje dolžnost vzpostavitve in vodenja evidenc nepremičnega premoženja, vendar je iz
razgovorov z lokalnimi skupnostmi razbrati, da te evidence niso usklajene z dejanskim stanjem.
Posledica sprejetja Zakona o davku na nepremičnine, ki je bil nato razveljavljen, je bila, da so
lokalne skupnosti začele pospešeno pregledovati stanje svojega nepremičnega premoženja,
vendar točnega pregleda nad vzpostavljenimi evidencami in uskladitvijo z dejanskim stanjem,
nimamo. Razpolaganje s stvarnim premoženjem se z vidika lokalne skupnosti obravnava iz
različnih zornih kotov. Zagotovo je prodaja nepremičnin pot do prihodkov proračuna in tako virov
za nove investicije, vendarle pa ni in tudi ne sme biti to edini razlog prodaje. Prodaja gradbenih
parcel ali obstoječih objektov ima večjo dodano vrednost od samega prihodka od prodaje, ki je
zgolj enkraten prihodek. Postopki prodaje stvarnega premoženja so v Sloveniji dokaj podrobno
predpisani, morda celo preveč podrobno. To je nedvomno eden od razlogov za številne napake, ki
se pri ravnanju s stvarnim premoženjem pojavljajo. Poleg pretiranega normiranja smo priča tudi
pogostim spremembam zakonodaje, ki jim občine z zelo malo zaposlenimi, težko sledijo. Še
dodatno otežuje ravnanje s stvarnim premoženjem zakonodaja, ki ne predvideva nobenih izjem, ki
so se v praksi pokazale kot potrebne. V magistrski nalogi je tako prikazana primerjava zakonodaje
na področju razpolaganja s stvarnim premoženjem v Sloveniji, v Italiji in na Hrvaškem. Na podlagi
primerjalne analize so nato podani predlogi za spremembo zakonodaje. Napake, ki jih lokalne
skupnosti pri svojem delu naredijo, bi lahko razdelili na dva sklopa. V prvi sklop lahko uvrstimo
napake, ki so posledica površnosti in kljub strojeni napaki, premoženje lokalne skupnosti ni
oškodovano. V drugi sklop pa lahko uvrstimo napake, ki bi jih bilo potrebno poimenovati kot
»namerno neupoštevanje in izigravanje zakona«. Zakonodajna ureditev v Sloveniji je kljub
pomanjkljivostim dobra, saj je relativno poenotena. Za razliko od lokalnih skupnosti na Hrvaškem in
v Italiji, kjer to materijo lokalne skupnosti samostojno urejajo s svojimi odloki. Kljub temu, bi bilo
smiselno obstoječo zakonodajo še izboljšati in iz tujih pravnih ureditev povzeti nekatere rešitve, ki
bi olajšale dolgotrajne postopke ravnanja s stvarnim premoženjem. Zagotovo bi bilo smiselno
uvesti določene izjeme od prodaje nepremičnin na javni dražbi oz. javnem zbiranju ponudb, kot jih
poznajo na Hrvaškem, stroške postopka bi bilo smiselno prevaliti na stranko, vsaj v tistih primerih,
ko se nepremičnina prodaja izključno na podlagi vloge in interesa stranke, izdelavo cenitev
nepremičnin bi lahko predvideli znotraj občinske uprave, seveda pod pogojem, da ima javni
uslužbenec opravljen ustrezen strokovni izpit, uvesti bi morali odškodninsko odgovornost v primeru
oškodovanja premoženja lokalne skupnosti in ničnost pogodb sklenjenih v nasprotju z
zakonodajo. Vse te rešitve poznajo tako v Italiji kot tudi na Hrvaškem in bi jih bilo smiselno preučiti
ter na ustrezen način vnesti v slovensko zakonodajo.

Ključne besede: stvarno premoženje, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti, nepremičnina, lokalna skupnost, ravnanje s stvarnim premoženjem.
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SUMMARY
Physical assets and property in general owned by local authorities is a sensitive issue , which
concerns every property owner. In Slovenia , as well as in Italy and Croatia , local authorities are
the owners of a very large number of properties.They have so many assets , that many local
authorities do not have full records of all their wealth. In Slovenia , the Law on Tangible Assets of
the State and Local Authorities ,states that it is the responsibily of the local authorities to keep
records of properties and assets that they own, however from interviews with local authorities it is
clear that the records are not consistent with the actual situation.
As a consequence of the adoption of the Law on Real Estate Tax,which was subsequently
repealed , local authorities began in earnest to record their asstes and real estate , but an
accurate overview and the authencity of the actual state of things, does not exist. The disposal of
physical assets belonging to the local authorities can be viewed from different aspects. Certainly ,
the sale of real estate is a way of filling the coffers of the local authority , so as to make available
funds for new investments , but this should not be the only reason for selling .The sale of real
estate or other assets should be seen as an added value and not only a means of raising funds
which is a one time act. Procedures for the sale of real estate in Slovenia are very detailed, maybe
too detailed. This is undoubtedly one of the reasons that mistakes occur with the sales. In addition
to over regulation , there is frequent changes of legistation, to which local authorities , with few
employees at their disposal , have difficulty in following. Dealing with real estate is further
complicated by the fact that legislation does not take into account exceptional situations which
often occur in practice.
This masters' thesis undertakes a comparison of legislation with regards of the disposal of tangible
assets in Slovenia , Italy and Croatia. On the basis of comparative analysis, some proposals are
made with regard to changes of legislation. Mistakes that local authorities often make with
regards to the disposal of tangible assets can be classified into two groups. The first group are
mistakes that are caused by carelessness and do not have adverse effect on the local community.
The second group can be classified as mistakes due to »ignoring or circumvention of legislation »
The regulatory regime in Slovenia , despite imperfections is good , because it is relatively uniform.
Unlike the local authorities in Croatia and Italy , where this matter is covered by local ordinances.
Nevertheless it would be reasonable to further improve existing legislation by incorporating
proven solutions , which simplify procedures regarding disposal of tangible assets.It would be
certainly appropiate to introduce some exemptions of the sale of property by public auction or by
gathering public offers, as is practised in Croatia.The costs of the pocedure should be borne by the
customer, at least in those cases where the sale is exclusively at the request and interest of the
customer..Valuation of property could be envisaged within the municipal administration , provided
of course that the public official has the necessary qualifications. The introduction of liability for
damages caused to local authority property and the invalidation of contracts concluded in
contradiction of existing legislation, should be considered.
All these solutions are well known in Italy as in Croatia and it would be meaningful to consider
their introction into Slovenian legislation.

Key Words:tangible assets, The Law on Tangible Assets of the State and Local Authorities,real
estate, local authority, procedures with real estate and assets
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1. Uvod
1.1 Opredelitev problema
Premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občin) predstavlja
pomembno tematsko področje tako z vidika obsega tega premoženja,

1

kot tudi z vidika

gospodarnosti in transparentnosti upravljanja in razpolaganja s premoženjem. Zakon o javnih
financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15ZfisP in 96/15-ZIPRS1617) določa v 67. členu, da je državno in občinsko premoženje po tem
zakonu finančno in stvarno premoženje v lasti države in občin. Med finančno premoženje zakon
uvršča denarna sredstva, terjatve, dolžniške vrednostne papirje ter delnice in deleže na kapitalu
pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Med stvarno premoženje pa sodijo premičnine in
nepremičnine. Enako opredeljuje stvarno premoženje tudi Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer v 1. točki 1. odstavka 3. člena /ZSPDSLS/ (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15).2 ZSPDSLS
celovito ureja področje ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, pri čemer zasleduje čim večjo mero učinkovitosti in gospodarnosti pri ravnanju s
stvarnim premoženjem.

3

Ravnanje s stvarnim premoženjem opredeljuje kot pridobivanje,

4

razpolaganje, upravljanje5 in najemanje tega premoženja. Ker definicija ravnanja zajema zelo širok
spekter, je v magistrski nalogi večji poudarek na razpolaganju s stvarnim premoženjem občin, in
sicer na prodaji premoženja. Razpolaganje pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično
ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način
odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne
osebe zasebnega in javnega prava (3. člen ZSPDSLS).
Zakonodajna ureditev ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, je kot
samostojna zakonska materija, relativno mlada. Prvi zakon, ki je samostojno urejal to področje, je
začel veljati šele leta 2007,6 kar je dokaj pozno, glede na dejstvo, da so bile samoupravne lokalne
1
Iz konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31.12.2014, dostopne na spletni strani
www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Direktorat_za_zakladni%C5%A1tvo/kons_prem_bilanca/PB_porocilo_2014_31_1
2.pdf izhaja, da bilančna vsota premoženja države na dan 31.12.2014 znaša 32,35 mrd eurov, medtem, ko bilančna vsota
premoženjskih bilanc občin na dan 31.12.2014 znaša 13,73 mrd. eurov. V navedenih zneskih je upoštevana tako vrednost finančnega
kot tudi stvarnega premoženja, izkazana v bilancah stanja in poslovnih knjigah.
2
ZSPDSLS 3. členu pri razlagi posameznih izrazov opredeljuje pomen stvarnega premoženja, med katerega sodijo
nepremičnine in premičnine.
3
Razlogi za sprejem enotnega zakona, ki ureja področje razpolaganja s stvarnim premoženjem in njegovi cilji so podrobneje
razvidni iz Vladnega gradiva številka 714-28/2006/19 z dne 18.10.2006, Predlog zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin, ki ga je Vlada obravnavala na 93. redni seji dne 19.10.2006. Navedeni zakon je predhodnik trenutno veljavnega Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
4
Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na državo,
samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega prava.
5
Upravljanje pomeni skrb za pravno in dejansko urejenost; investicijsko vzdrževanje; pripravo, organiziranje in vodenje
investicij v vseh fazah investicijskega procesa; oddajanje v najem; obremenjevanje s stvarnimi pravicami; dajanje stvarnega
premoženja v uporabo in podobno.
6
Prvi zakon, ki je samostojno urejal to materijo je bil Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list
RS, št. 14/2007.
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skupnosti, torej občine kot jih poznamo danes, ustanovljene že leta 1994. Zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in Zakon o referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS,
št. 5/94) sta bila pravna podlaga za takratno ustanovitev 147 novih občin, ki so nadomestile
nekdanjih 62 občin. Število občin se je kasneje le še povečevalo in s tem tudi njihova dejavnost na
področju ravnanja s stvarnim premoženjem.

Eden od razlogov za sprejem prvega samostojnega zakona, ki je urejal ravnanje s stvarnim
premoženjem, je bilo nedvomno dogajanje na slovenskem nepremičninskem trgu, ki se je odvijalo
v preteklosti.7 Po osamosvojitvi, je bilo značilno pomanjkanje stanovanjskih objektov in kot logična
posledica tega, se je pojavila pretirana rast cen nepremičnin. Od leta 1995 so cene nepremičnin,
bolj ali manj, neprestano rasle in prodaja nepremičnin je leta 2007 dosegla višek.8 Povpraševanje
po nepremičninah je bilo izjemno, saj so ljudje slednje kupovali kot finančno naložbo. Burno
dogajanje na nepremičninskem trgu, povpraševanje po nezazidanih stavbnih zemljiščih za gradnjo
stanovanjskih in poslovnih kompleksov in dobički povezani z nepremičninskimi posli, so zahtevali
nove, strožje zakonske določbe na področju ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti in države. Področje ravnanja je tako postajalo vse bolj občutljivo in nujno
potrebno strožjega nadzora, saj so lokalne skupnosti kot lastnice velikih površin nezazidanih
stavbnih zemljišč, le te prodajale po takrat visokih cenah in tako polnile svoje proračunske
blagajne.9 Nemalokrat so bile nepremičnine iz različnih razlogov prodane tudi po nerazumno nizkih
cenah in pogosto tudi brez upoštevanja določil zakonodaje.10
Čeprav bi lahko rekli, da je zakonodaja na področju ravnanja s stvarnim premoženjem relativno
jasna, je tako iz ugotovitev Računskega sodišča RS

11

kot tudi ugotovitev Komisije za

preprečevanje korupcije razvidno, da se v praksi dogajajo številne nepravilnosti pri ravnanju s
12

stvarnim premoženjem občin. Naj le primeroma naštejem nepravilnosti, ki jih za to pristojna organa
ugotavljata:


načrt ravnanja ni sprejet oziroma premoženje vanj ni vključeno ali je vključeno prepozno;



postopek prodaje ni v skladu z zakonom;



cenitev ni opravljena ali je njena veljavnost potekla;

7
Zgodovina nepremičninskega trga, december 2006, http://www.slonep.net/info/nepremicninski-trg/zgodovina
8
Grapulin, Teja, Nepremičnine v letu 2014, Finance 04.01.2014, http://www.finance.si/8354397/Nepremi%C4%8Dnine-vletu-2014
9
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) določa, da so občine osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja ter da se občine financirajo iz lastnih virov. Prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja so zato kot lastni vir, za
občine izredno pomembna kategorija prihodkov. Pri pripravi proračuna, občine med kapitalskimi prihodki planirajo predvideno
višino prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja v proračunskem letu, kar v praksi velikokrat pripomore k uravnoteženju
proračuna.
10
Zbirno poročilo Računskega sodišča, Ravnanje občin z nepremičnim premoženjem, Ljubljana, delovno gradivo, 23. februar
2012.
11
Na spletni strani Računskega sodišča, www.rs-rs.si/ so dostopna vsa revizijska poročila, ki se nanašajo na pravilnost
poslovanja občin pri pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem.
12
Tudi na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije, https://www.kpk-rs.si/sl/ so dostopna mnenja komisije, ki
obravnavajo področje ravnanja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti.
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neustrezno so uporabljene metode prodaje, zlasti metoda neposredne pogodbe.13

To so nekatere, izmed najpogosteje ugotovljenih nepravilnosti, ki se pojavljajo. Zaznati je možno
še nekaj nepravilnosti, kot je na primer neizdelan posamični program prodaje ali pomanjkljivost
podatkov v njem. Ker izdelava posamičnega programa prodaje, po sedanji ureditvi ni več
predvidena, ne moremo govoriti o nepravilnostih, ki bi se lahko še naprej pojavljale. Zakonodaja se
je namreč tudi na tem področju večkrat spremenila, 14 kar še dodatno povzroča tveganje za
nepravilnosti, saj se morajo uporabniki zakona neprestano prilagajati novim pravilom. To je za
občine z malo zaposlenimi velika težava, saj ne zmorejo slediti množici sprememb zakonodaje, ki
smo jim priča.
Naj na tem delu omenim še specialne zakone, ki posegajo v ZSPDSLS, kot so na primer, Zakon o
cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US in 46/2015), Zakon o
varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl.
US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 – odl. US, 33/2007 – ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008,
108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015), Zakon o urejanju prostora
/ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr., 58/2003 - ZZK-1, 33/2007 - ZPNačrt,
108/2009 - ZGO-1C, 80/2010 - ZUPUDPP), Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št.
110/2002, 97/2003 - odl. US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A,
62/2004 - odl. US, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 - odl. US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - odl. US,
126/2007, 108/2009, 61/2010 - ZRud-1, 76/2010 - ZRud-1A, 20/2011 - odl. US, 57/2012, 110/2013,
101/2013 - ZDavNepr, 22/2014 - odl. US, 19/2015), Zakon o železniškem prometu /ZZelP/ (Uradni
list RS, št. 92/1999, 11/2001, 33/2001, 52/2002 - ZDU-1, 110/2002 - ZGO-1, 110/2002, 56/2003,
86/2004, 29/2005 - odl. US, 15/2007, 58/2009, 106/2010, 63/2013, 84/2015), Energetski zakon
/EZ-1/ (Uradni list RS, št. 17/2014), Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Uradni list RS, št. 59/1996,
31/1998 - odl. US, 1/1999 - ZNIDC, 54/2000 - ZKme, 68/2000 - odl. US, 27/2002, 58/2002 - ZMR-1,
67/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1, 36/2003, 43/2011, 58/2012),…itd, ki veljajo za
posamezne vrste stvarnega premoženja, ki zaradi svoje narave zahtevajo poseben režim.15
Obravnavana problematika ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. Čeprav je

13
Navedeno izhaja iz Revizijskega poročila Računskega sodišča RS: Pravilnost poslovanja občin pri pridobivanju in
razpolaganju z nepremičnim premoženjem, spletna stran: http://www.rsrs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KDDCA8E7AF99A9510C1257524001E2E55/$file/NepremicnoPremozenjeObcin.pdf, kot tudi iz Zbirnega
poročila Računskega sodišča, Ravnanje občin z nepremičnim premoženjem, Ljubljana, delovno gradivo, 23. februar 2012 in iz gradiv
Komisije za preprečevanje korupcije, Mnenje glede načina spreminjanja zakonodaje s področja stvarnega premoženja države in
samoupravnih lokalnih skupnosti ter z njo povezanim odlokom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti v luči pomanjkanja načel gospodarnosti, javnosti, transparentnosti, pravne varnosti in (ne) obvladovanja korupcijskih
tveganj, številka 71-31/2012-1 0 3002, 21.09.2012 ter gradiva Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete v
slovenskih občinah ter priporočila občinam glede upravljanja identificiranih tveganj, številka: 6290-3/2015/1, 10.09.2015.
14
Po sprejetju Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin v letu 2007, je bil ta leta 2010 razveljavljen in
nadomeščen z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je bil do danes spremenjen že petkrat.
15
Glej Predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Številka 714-20/2010/21, Vladno
gradivo, Ljubljana, 26.8.2010.
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ravnanje s stvarnim premoženjem skrb in hkrati tudi pristojnost občin, normativna ureditev tega
področja v Sloveniji, ne sledi tej logiki. Ravno nasprotno, normativno urejanje je skoraj v celoti v
državni pristojnosti.16
Zato je razumljivo, da so med posameznimi državami članicami, razlike v normativni ureditvi tega
področja. Nedvomno zasledujejo države članice večinoma enake cilje: gospodarno ravnanje s
premoženjem, zasledovanje podjetniškega načina upravljanja, transparentnost obstoječega
premoženja in postopkov razpolaganja ter racionalizacija stroškov razpolaganja in upravljanja s
stvarnim premoženjem. V magistrski nalogi je tako poudarek na primerjavi naše normativne
ureditve razpolaganja s stvarnim premoženjem z ureditvijo v sosednji Italiji in Hrvaški.

V Republiki Italiji se celotna ureditev lokalne samouprave precej razlikuje od ureditve, ki jo
poznamo pri nas. Republiko namreč sestavljajo občine, velemesta, dežele in država. 17 Določene
dežele imajo celo posebne oblike in položaj avtonomije v skladu s posebnimi statuti, sprejetimi z
ustavnim zakonom (116. člen Ustave Republike Italije). Poleg tega pa za vsako od naštetih
teritorialnih ravni veljajo različna pravila. Glavni zakon, ki ureja delovanje lokalne samouprave je
tako Enotni tekst zakona o ureditvi lokalnih skupnosti iz leta 2000 št. 267. 18 Slednji določa, da
občinski svet odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, medtem ko se občina sama odloči, kako bo
uredila razpolaganje z nepremičninami, bodisi s samostojnim pravilnikom, bodisi kot del pravilnika
o računovodstvu.19 Občine se pri razpolaganju s stvarnim premoženjem držijo splošnega določila
iz kraljevega odloka, ki je bil sprejet leta 1923,20 ki določa, da morajo biti pogodbe, iz naslova
katerih izvira prihodek za občino, sklenjene po javnem postopku, kot tudi zakona iz leta 1908. 21
Italija je s spremembo zakonodaje v letu 2001 dobila oznako federalistične države, četudi ustava ni
bila spremenjena, kar pomeni da državni predpisi ne veljajo avtomatično tudi za ostale ravni
teritorialnih enot, temveč jih morajo le te posebej implementirati. 22 Tako velja na zadnje sprejet
zakon iz leta 2008, ki ureja prodajo državnega premoženja, le v tistih deželah, ki so ga
implementirale s svojo zakonodajo.
Ker ni predpisano katere pravilnike morajo občine sprejeti, slednje to različno urejajo, tako, da
imajo določene občine sprejet poseben pravilnik za oddajo in prodajo premoženja medtem, ko
imajo nekatere občine to urejeno zgolj v pravilniku o računovodstvu in zato razumljivo bistveno
manj podrobno.23 Vse pa postopkovno upoštevajo že prej omenjene zakone in nekatere druge, ki
16
Šenčur, M., Planinšek, M., Razpolaganje s premoženjem in zadolževanje lokalnih skupnosti, Konferenca o učinkovitem
upravljanju z javnimi sredstvi, Zbornik referatov, Računsko sodišče, Ljubljana, 19. Oktobra 2006.
17
Ustava Republike Italije, Gazzetta ufficale n. 298 del 27.12.1947
18
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali.
19
Tudi v Sloveniji je bilo razpolaganje s stvarnim premoženjem prvotno urejeno v Zakonu o javnih financah in na njegovi
podlagi sprejeti uredbi. Šele leta 2007 je to področje postalo predmet samostojne zakonske materije.
20
Regio decreto 18. novembre 1923, n. 2240, ki se nanaša na upravljanje s premoženjem.
21
Legge 24 dicembre 1908 n. 783, ki ureja enotne sisteme prodaje premoženja in upravljanje premoženja države.
22
Glej Vidmar, C., Lokalna samouprava v Italiji, Lex localis, letnik III, številka 1, leto 2005.
23
Tako je na primer v Občini Trst v veljavi Pravilnik za oddajo in prodajo zemljišč, ki so last občine; v Občini Videm je v
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bodo navedeni v nadaljevanju in dajejo poudarek na metodah razpolaganja, ki zagotavljajo čim
večjo mero javnosti in preglednosti. Na podlagi pregleda zakonodaje so analizirane metode
razpolaganja in postopek razpolaganja, ki je v veljavi v Republiki Italiji. Kljub nekoliko drugačni
zakonodaji, je tudi v Italiji zaznati določene nepravilnosti, vendar v manjšem obsegu. 24 Po
italijanski zakonodaji, politiki nimajo pristojnosti voditi ali drugače vplivati na postopek prodaje,
temveč lahko postopek prodaje vodi le javni uslužbenec, ki za vse nepravilnosti odgovarja s svojim
premoženjem. Nadzor nad delom javnih uslužbencev izvajajo tako notranji revizorji kot tudi
Računsko sodišče in civilna sodišča. Pri nas takega nadzora oziroma odgovornosti nimamo
vzpostavljene.25
Na Hrvaškem, prav tako kot v Italiji, nimajo sprejetega samostojnega zakona, ki bi urejal ravnanje s
stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. To področje je urejeno v Zakonu o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima /ZVDSP/ (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08). Slednji določa, da je možno nepremičnine prodajati le na
podlagi javnega natečaja in po tržni ceni, če ni z drugim zakonom drugače določeno, pri čemer
pozna že sam zakon določene izjeme, ko nepremičnin ni potrebno prodajati na podlagi javnega
natečaja. Določene izjeme so vsebovane tudi v Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine br.
153/13), ki prav tako določa izjeme, v katerih primerih je možno prodati zemljišče brez javnega
natečaja. Lokalne skupnosti imajo na podlagi navedenih zakonov sprejete še posebne odloke, ki
natančneje urejajo postopek prodaje stvarnega premoženja. 26 Za stvarno premoženje, ki ni
podvrženo posebnim predpisom,27 veljajo tako določbe ZVDSP.
V nalogi je poudarek tudi na pojmu »ravnanje« in pojmu »razpolaganje«, saj je terminologija v treh
obravnavanih državah različna. Medtem ko pri nas beseda razpolaganje pomeni prvenstveno
prenos lastninske pravice na drugo osebo, pomeni »raspolaganje« na Hrvaškem prodajo, oddajo v
zakup ali najem, pravico graditi, dokapitalizacijo, zamenjavo, darilo, ustanovitev služnosti, itd.
Pojem »raspolaganje« se tako bolj ujema s pojmom ravnanje v naši zakonodaji. V Italiji pa
uporabljajo besedo »gestione« ki pomeni upravljanje in besedo »alienazione«, ki pomeni prodajo
oziroma odtujitev.
Pri primerjavi zakonodaje v treh državah naletimo tudi na nekatere razlike v pojmovanju stvarnega
premoženja. ZSPDSLS je tesno povezan s stvarnim in tudi z zemljiškoknjižnim pravom. Pri
veljavi Pravilnik o prodaji nepremičnega premoženja, ki je last občine, medtem ko v občinah Milje, Dolina, Zgonik, Gorica,…nimajo
sprejetega posebnega pravilnika za oddajo in prodajo zemljišč.
24
Na primer sodba številka 338/2012 REG.PROV.COLL., 26.01.2012, dostopna na spletni strani https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjuw/~edisp/4ec4lyznjk2iqyzrmrdji36l7q.html
25
Tako komisija za preprečevanje korupcije kot tudi Računsko sodišče sta na pristojno ministrstvo že podala pobude za
sprejem sankcij (prekrškovnih določb) za odgovorne osebe, ki bi kršile določbe zakona s področja ravnanja s stvarnim premoženjem.
26
Kot na primer Odluk o uvjetima, načinu in postopku raspolaganja nekretninama u vlastništvu Grada Novigrada, ki ga je
sprejel občinski svet na seji 24.11.2009.
27
Kot posebni predpisi so mišljeni Zakon o najmu stanova, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora, Zakon o
poljovrednom zemljištu, Zakon o javnim cestama, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o vodama, Zakon o šumama
in podobno.
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opredeljevanju stvari, torej premičnin in nepremičnin, je potrebno iskati pomen le teh v
Stvarnopravnem zakoniku /SPZ/ (Uradni list RS, št. 87/02 in 97/13). Enako velja v Republiki
Hrvaški in Republiki Italiji. Za celotno razumevanje tematike in izdelavo analize primerjave
zakonodaje bo opredeljen pojem »stvarnega premoženja« torej premičnin in nepremičnin z vidika
zakonodaje vseh treh držav, torej SPZ v Sloveniji, Codice civile 28 v Italiji in ZVDSP na Hrvaškem.

1.2 Raziskovalne teze
Glede na navedeno bom skušala potrditi ali ovreči naslednje teze:
H1: Normativna ureditev ravnanja s stvarnim premoženjem v Sloveniji, je neustrezna. To jasno
izhaja iz ugotovitev Računskega sodišča RS kot tudi mnenj Komisije za preprečevanje korupcije.
Tako prvi kot drugi v svojih revizijskih poročilih in mnenjih ugotavljajo številne ponavljajoče se
nepravilnosti.

H2: Predpisani postopki razpolaganja so pomanjkljivi, saj ne zagotavljajo take izvedbe ravnanja s
stvarnim premoženjem, ki bi v največji meri zajezile ponavljajoče se nepravilnosti. Lokalne
skupnosti delajo napake tudi v tistih fazah postopka, kjer jih ne bi smele.

H3: Kljub ugotovljenim nepravilnostim, ni predpisanih nobenih sankcij za odgovorne osebe, zaradi
česar se nepravilnosti vedno znova pojavljajo. Zgolj objava negativnega mnenja Računskega
sodišča RS ali Komisije za preprečevanje korupcije ne odvrača odgovornih oseb od ponovitve
napak.
H4: Na podlagi primerjalno pravne analize zakonodaje sosednjih držav, je zaznati, da je v
nekaterih določbah le ta ustreznejša. Sankcije, ki jih imajo predpisane v Italiji, in sicer osebna
odgovornost javnih uslužbencev, vplivajo na manjše število nepravilnosti. Prav tako izjeme od
prodaje na podlagi javnega natečaja, ki veljajo na Hrvaškem, omogočajo prodajo na podlagi
neposredne pogodbe, brez da bi bilo potrebno iskati rešitve v izogib zakonu.

1.3 Cilji in namen magistrske naloge
Izhajajoč iz ugotovljenih nepravilnosti, ki se pojavljajo pri ravnanju s stvarnim premoženjem
samoupravnih lokalnih skupnosti je cilj magistrske naloge modeliranje novih postopkovnih pravil na
področju razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
28
Sprejet z Reggio decreto-legge 16.3.1942, n. 262 s spremembami z do vključno dne 18.8.2015, št. 139 in 16.11.2015, št.
180, dostopen na http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262.
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S tem namenom je v nadaljevanju predstavljena obstoječa zakonodaja s področja ravnanja s
stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji, Republiki Italiji in
Republiki Hrvaški. Na podlagi analize zakonodaje je tako narejen primerjalno pravni pregled
obravnavanega področja, na osnovi katerega je možno izluščiti iz zakonodaje sosednjih držav,
tista zakonska določila, ki so dobra in kot taka ustreznejša od teh, ki jih imamo v našem pravnem
sistemu.

2. Lokalna samouprava in njeno premoženje
2.1 Razvoj lokalne samouprave v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem
Razvoj samoupravne lokalne skupnosti se v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem bistveno razlikuje, kar
je logična posledica zgodovinskega razvoja vsake od treh držav. Čeprav je enotno stališče, da
pomeni uresničitev lokalne samouprave v vseh sodobnih državah bistveni element demokratične
ureditve, so pri uresničitvi koncepta lokalne samouprave med posameznimi državami pomembne
razlike. Kakšen koncept je uveljavljen v posamezni državi, je odvisno od vrste dejavnikov: iz
katerih temeljev izhaja ustavnopravna ureditev; kateri so zastavljeni cilji neposrednega
uresničevanja in izvajanja oblasti; kakšna je vloga in položaj lokalne samouprave v okviru celotne
državne in družbene ureditve; vpliva zgodovinske tradicije; geografske oblikovanosti, obsežnosti in
poseljenosti ozemlja; zavesti o pripadnosti ljudi določenim lokalnim skupnostim; stopnje
gospodarske razvitosti; stopnje razvitosti komunalne in druge infrastrukture; družbenega in
osebnega standarda; socialne strukture prebivalcev; mentalitete prebivalcev; racionalnosti pri
izvrševanju oblasti ter zadovoljevanju in uresničevanju potreb in interesov; kadrovskih potencialov
za uresničitev določene organiziranosti; upoštevanja mednarodnopravnih dokumentov; poznavanja
teoretičnih izhodišč posameznih konceptov oziroma sistemov ter poznavanja že uveljavljenih
konceptov in njihove uspešnosti v drugih državah; upoštevanja elementov upravno-organizacijske
racionalnosti; ugotavljanja perspektiv razvoja na tem področju itd. Za sisteme lokalne samouprave
v Evropskih državah je tako značilno, da se razlikujejo od države do države in da so, kljub
upoštevanju Evropske listine lokalne samouprave, ureditve v posameznih državah dokaj različne.29

Sistem javne uprave sicer ni del formalnega evropskega pravnega reda, prav tako ne obstaja
formalni svet ministrov za področje sistema javne uprave. Je pa kljub temu reforma javne uprave
pomemben sestavni del pridružitvenih procesov. V pridružitvenem procesu je morala Slovenija
tako kot druge države kandidatke izpolniti tako imenovane kopenhagenske politične kriterije iz leta
1993, nadgrajene z madridskimi kriteriji iz leta 1995, v okviru katerih mora država kandidatka
»zgraditi javno upravo, ki bo efektivno izvajala evropski pravni red«. Te zahteve pa so terjale
29

Grafenauer, B., Lokalna samouprava na Slovenskem, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2010, stran 443.

13

reformo javne uprave in nov način vodenja javne uprave, ki je bolj usmerjena v manedžment. 30
Poleg navedenega, je Slovenija leta 1996, sprejela Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne
samouprave (Uradni list RS, št. 15/96).

2.1.1 Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji
Začetki lokalne samouprave segajo v 12. in 13. stoletje, ko začnejo nastajati mesta in se razvijati
lokalna samouprava, ki pa je ostala odvisna od fevdalne oblasti. Posebnost so primorska mesta, ki
niso bila pod fevdalno oblastjo, temveč so sledila kontinuiteti rimskih mest. Na podeželju se je
lokalna samouprava odvijala v vaških srenjah, v okviru katerih so prebivalci urejali vprašanja
skupnega življenja (raba poti, skupna paša, služnosti,...). Prvo moderno ureditev lokalne
samouprave so prinesli Francozi, ki so v Ilirskih provincah uveljavili svojo ureditev.31

V Sloveniji lahko govorimo o nastanku zakonodaje o lokalni samoupravi nekje od leta 1849 dalje,
ko je bil potrjen Provizorični zakon o občinah, ki je bil odločilen za nastanek občin. Do takrat pa gre
le za zametke lokalne samouprave. Kasneje so zgodovinski dogodki močno vplivali na razvoj
lokalne samouprave, kar je bila predvsem posledica spremembe družbenih razmer in nato obeh
svetovnih vojn in sprememb, ki so jih slednje prinesle. Po drugi svetovni vojni (zlasti po letu 1955)
je bil v takratni Jugoslaviji vzpostavljen koncept občine kot komune – komunalni sistem, za
katerega so bile značilne velike občine in široka decentralizacija. Občina je bila opredeljena kot
temeljna družbenopolitična skupnost in je imela kot taka pomembne funkcije na političnem,
družbenem in gospodarskem področju. Pretežno je izvajala državne zakone in manj naloge
lokalnega pomena, kot jih izvaja danes. Število občin se je skozi čas precej razlikovalo, obvezen
konstitutivni element pa so bile krajevne skupnosti, ki so izvajale naloge, pomembne za vsakdanje
življenje in so bile bliže prebivalcem.32
Z nastankom samostojne in neodvisne države Republike Slovenije in s sprejemom nove ustave, so
bili vzpostavljeni temelji za ureditev lokalne samouprave. Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97-UZS68, 66/00-UZ80, 24/03-UZ3a,47,68,69/04-UZ14, 69/04-UZ43, 69/04-UZ50, 68/06UZ121,140,143,47/13-UZ148 in 47/13-UZ90,97,99) je lokalni samoupravi posvetila posebno
pozornost in jo opredelila kot eno temeljnih načel demokratične republike. Poleg splošne določbe 9.
člena, da je v Republiki Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava, so ustavni temelji za ureditev
lokalne samouprave opredeljeni tudi v posebnem podpoglavju (V. Samouprava, členi od 138. do
30
Kovač, P., Virant, G., Od reform javne uprave v Sloveniji do njene stalne modernizacije, Apohal, Vučković, L., Brezovnik,
B,. Grafenauer, B., Korade, Purg, Š., Kovač, P., Pirc, Musar, N., Pirnat, R., Šoltes, I., Trpin, G., Virant, G., Razvoj slovenske javne
uprave 1991-2011, Uradi list Republike Slovenije, Ljubljana 2011, stran 33.
31
Vidmar, C. Lokalna samouprava v Italiji, Lex localis, letnik III, številka 1, leto 2005, stran 6.
32
Več o tem Grafenauer, B., Brezovnik, B., Vzpostavitev in dograjevanje novega sistema lokalne samouprave, Apohal,
Vučković, L., Brezovnik, B,. Grafenauer, B., Korade, Purg, Š., Kovač, P., Pirc, Musar, N., Pirnat, R., Šoltes, I., Trpin, G., Virant, G.,
Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011, Uradi list Republike Slovenije, Ljubljana 2011, strani 79-96.
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145). S tem se je začelo uvajanje klasične lokalne samouprave evropskega tipa.33 Zakon o lokalni
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 72/93) in Zakon o referendumu za ustanovitev občin (Uradni
list RS, št. 5/94) sta bila pravna podlaga za takratno ustanovitev 147 novih občin, ki so nadomestile
nekdanjih 62 komun. ZLS je po ustanovitvi prvih občin, prenehal veljati. Urejal je postopek za
določitev območij, na katerih se izvede referendum za ugotovitev volje prebivalcev za ustanovitev
občine ter postopek za izvedbo referenduma.34 Ob koncu leta 1994 je prišlo do temeljite reforme
lokalne samouprave, ob kateri sta se ločili funkcija lokalnih skupnosti in funkcija državne uprave.
Število občin se je kasneje le še povečevalo in danes imamo v Sloveniji, po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije, 212 občin. Polemika glede »prevelikega« števila občin je v Sloveniji
prisotna že dlje časa. Med občinami obstajajo velike razlike, tako glede velikosti občin kot tudi
glede izdatkov ter geografskih in ekonomskih značilnosti. Četudi je v večini evropskih držav opaziti
težnjo po zmanjševanju števila občin, v Sloveniji tega trenda ni zaznati. Po nekaterih izračunih naj
bi bilo optimalno število občin v Sloveniji med 60 in 70, pri čemer naj bi občine imele približno
20.000 prebivalcev. Po številu prebivalcev v občinah, pri čemer je povprečje v Sloveniji 9.600
prebivalcev, smo v sredini povprečja Evropske unije. V EU sicer sledijo stališču, da je potrebno za
optimalno in ekonomično zadovoljevanje potreb prebivalcev in zagotavljanja kakovosti javne
službe, pri oblikovanju občin, upoštevati velikost teritorija, število prebivalcev, naloge občine in
njeno financiranje.35
Ustava RS v 138. in 139. členu določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v
občinah in drugih lokalnih skupnostih, da je občina samoupravna lokalna skupnost, katere območje
obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev in da se
ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu. Iz 140. člena Ustave Republike Slovenije
izhaja, da spadajo v pristojnost občine lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki
zadevajo samo prebivalce občine. Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi ustrezna sredstva. Govorimo torej o
izvirnih in prenesenih nalogah občine. Danes imajo občine v svoji izvirni pristojnosti vse funkcije, ki
so pomembne za življenje in delo ljudi na območju občine in jih tudi bolj racionalno in učinkovito
uresničujejo, kot bi če bi to izvajala država, saj so občine bolj dostopne občanom in sposobne
hitrejšega reševanja zadev.
ZLS definira občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti, ki v okviru ustave in zakonov
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z
zakonom (člen 1 in člen 2 ZLS). Občine so osebe javnega prava, ki imajo pravico posedovati,

33
Celovit razvoj lokalne samouprave na Slovenskem je predstavljen v knjigi Grafenauer, B., Lokalna samouprava na
Slovenskem, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2010.
34
Čokert, A., Teritorialni del reforme lokalne samouprave v Sloveniji, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, 2005.
35
Pevcin, P., Setnikar Cankar, S., Razumen in razumljen javni sektor v Sloveniji, Pevcin, P., Poglavje 3, Reorganizacija
javnega sektorja na primeru optimiziranja števila občin v Sloveniji, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2012, strani 75-86.
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pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja (7. člen ZLS). Financirajo se iz lastnih virov,
finančno šibkejšim občinam, pa zagotavlja dodatna sredstva država (8. člen ZLS). Med nalogami
občine, ZLS določa, da občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi
vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru javnih financ določa svoj
proračun (20 .člen ZLS). Zakon med drugim določa, da ima občina svoje premoženje in da je njena
naloga s tem premoženjem upravljati (21. in 51. člen ZLS).
Kljub večkratnim poskusom, da bi tudi v Sloveniji uvedli pokrajine, se le to ni zgodilo. Po določbah
ustave je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja tri kategorije nalog: lokalne zadeve
širšega pomena, z zakonom določene zadeve regionalnega pomena in posamezne naloge iz
državne pristojnosti, ki jih država z zakonom prenese na pokrajine in za to zagotovi potrebna
sredstva (143. člen Ustave RS). Ker pokrajin nismo uspeli ustanoviti je bil sprejet Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja /ZSRR-2/ (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
saj je bilo povezovanje na regionalnem nivoju potrebno zaradi večje možnosti pri pridobivanju
evropskih sredstev. ZSRR-2 je uporabil 12 statističnih regij kot funkcionalnih teritorialnih enot za
izvajanje regionalne strukturne politike in za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi.

2.1.2 Lokalna samouprava v Republiki Italiji
Zgodovina italijanske samouprave seže v obdobje srednjega veka (od 12. do 14. stoletja), ko so
obstajale komune. Italijanska mesta so imela v tistem obdobju visoko stopnjo občinske
samouprave, saj so meščani lahko sami odločali o celotnem življenju mesta, kot tudi o obrambi in
zunanjih zadevah. Mesta so imela svoje statute in nekatera celo svoj kovani denar, nad seboj so
priznavala le papeža in cesarja. Poznali so tako mestne kot tudi kmečke občine. Moderna
italijanska samouprava je za vzor vzela francoski model lokalne samouprave, ki se je uveljavil s
francosko revolucijo.36
V času fašizma je bila uveljavljena dokaj centralistična ureditev. Ukinjen je bi sistem voljenih
organov in uveden sistem podestatov, ki so bili imenovani s kraljevim dekretom za obdobje 5 let. V
času fašizma je leta 1934 izšlo Enotno besedilo zakona o občinah in pokrajinah (Testo unico legge
comunale e provinciale), ki pa je vsebovalo fašistično preureditev lokalne samouprave. Po drugi
svetovni vojni je bila sprejeta nova ustava, ki je začela veljati 1.1.1948. Slednja je ponovno priznala
lokalno samoupravo in uvedla dežele. Kljub temu je lokalna samouprava v Italiji, doživela prvo
reformo šele leta 1990 s sprejetjem Zakona o reformi lokalne samouprave št. 42. Ta je nadomestil
zakon iz leta 1934, sledili pa so mu še številni zakoni, ki so dopolnjevali sprejeto reformo in s
katerimi je bila realizirana obljuba o decentralizaciji države. Z navedenimi spremembami so

36

Vidmar, C., Lokalna samouprava v Italiji, Lex localis, letnik III, številka 1, leto 2005, stran 3.
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prenesli številne pristojnosti iz države na dežele in lokalne skupnosti. Ta decentralizacija je zaradi
svoje obsežnosti dobila oznako federalizem, čeprav ustava v tem pomenu, ni bila spremenjena.37
Zaključek reforme lokalne samouprave predstavlja Enotni tekst zakona o ureditvi lokalnih skupnosti
iz leta 2000 št. 267, ki je postal glavni in edini vir za delovanje lokalne samouprave. Sprejete pa so
bile tudi spremembe ustave, ki so stopile v veljavo leta 2001 z Ustavnim zakonom št. 3/2001. Kljub
spremembam je Italija ostala unitarna in hkrati regionalna država. Dežele niso postale federalne
enote, so pa velik približek tega. Ustavni zakon je bolj pomemben za občine, saj je uveljavil načelo
subsidiarnosti v njihovo korist.38 To pomeni, da so vse upravne funkcije dodeljene občinam, razen
kadar je treba zagotoviti večjo učinkovitost izvajanja in se zato dodelijo pokrajinam, deželam ali
državi.39
Italijanska ustava v 5. členu določa, da je republika Italija enotna in nedeljiva, priznava in
pospešuje lokalno avtonomijo; v službah, ki so odvisne od države, uveljavlja najširšo upravno
decentralizacijo; načela in metode svoje zakonodaje prilagaja zahtevam avtonomije in
decentralizacije. Poleg te splošne določbe, vsebuje ustava še druge določbe, ki urejajo lokalno
samoupravo, in sicer ji je posvečeno celotno 5. poglavje (členi od 114 do 133). Ustava neposredno
določa samoupravo lokalnih skupnosti, ki jih z državo enakopravno uvršča med oblasti, ki
sestavljajo Republiko Italijo, brez nikakršne hierarhične členitve, z državo na čelu, temveč na
podlagi horizontalne enakosti med členi.40
V letu 2016 je bil, po dolgotrajnem postopku in številnih polemikah, sprejet ustavni zakon,41 ki
poleg ostalih sprememb,42 uvaja tudi spremembo poglavja V. italijanske ustave, ki se nanaša na
lokalno samoupravo. V 114. členu ustave, ki je do sedaj določal, da republiko sestavljajo občine,
pokrajine, velemesta, dežele in država je ustavni zakon črtal besedo »pokrajine«, kar pomeni, da
so s predmetnim ustavnim zakonom, pokrajine prenehale obstajati. Na podnacionalni ravni
vodenja tako ostajajo dežele, velemesta in občine. Pristojnosti pokrajin pa so bile prenesene na
zveze občin ali velemest. Ukinili so deljene pristojnosti med državo in deželami, vzpostavili so
načelo prevlade države, ki vladi omogoča, da sprejema zakone na področju regionalne pristojnosti,
da se zagotovita enotnost države in nacionalni interes. Prenos dodatnih zakonodajnih pristojnosti
na dežele je odvisen od njihovega upravljanja uravnoteženih proračunov. V primeru resnih
finančnih težav zakon predvideva možnost, da vlada prevzame naloge deželnih/lokalnih oblasti v
37

Vidmar, C., Lokalna samouprava v Italiji, Lex localis, letnik III, številka 1, leto 2005, stran 4.
Verrilli, A., Minieri, S., Laperuta, L., Diritto degli enti locali, Maggioli Editore, Ottobre 2013, 1. poglavje.
39
Vidmar, C., Lokalna samouprava v Italiji, Lex localis, letnik III, številka 1, leto 2005, stran 5.
40
Lovriha, M., Mnenje izvedenca o reformi krajevne samouprave v FJK, 10.11.2014, http://www.slomedia.it/mnenjeizvedenca-o-reformi-krajevne-samouprave-v-fjk
41
Besedilo ustavnega zakona je dostopno na spletni strani http://www.lacostituzione.it/20151013_senato_2.pdf
42
Italijanska ustava se je z zadnjo spremembo precej spremenila; spremenila se je namreč sestava italijanskega parlamenta,
število senatorjev se je zmanjšalo iz 315 na 100, senatorje ne volijo več neposredno državljani, temveč so imenovani, zakonodajna
funkcija senata je ohranjena le na revizijo ustave in drugih ustavnih zakonov, zaščito manjšin, referendume in zakone, ki se nanašajo
na zakonodajne pristojnosti države ter dežel in avtonomnih pokrajin. Senat usklajuje odnose med državo in podnacionalnimi oblastmi
ter sodeluje pri oblikovanju in izvajanju zakonodaje in politik EU in spremlja njihov učinek.
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težavah.43
Namen ustavnega zakona je vsekakor racionalizirati delo celotne državne uprave ter povečati
njeno učinkovitost, tudi z zmanjšanjem števila javnih organov (v konkretnem primeru pokrajin).
Ustavni zakon iz leta 2001 je prenesel na dežele veliko pristojnosti, slednje so bile povsem
avtonomne na finančnem in administrativnem področju, samostojno so se odločale o porabi svojih
sredstev, o številu svetovalcev in višini njihovih dohodkov. Prav tako so imele velike pristojnosti pri
sprejemanju zakonodaje na vseh tistih področjih, ki niso bila v izrecni pristojnosti države. Ker je to
povzročalo veliko težav pri razmejevanju pristojnosti med državo in deželami je ustavni zakon iz
leta 2016, uvedel obrnjen sistem za razdelitev pristojnosti in precej spremenil 117. člen ustave.
Ukinjena je bila sočasna pristojnost države in dežel za sprejemanje zakonodaje na določenih
področjih in istočasno bolj natančno definirano, katera področja so v pristojnosti države in katera v
pristojnosti dežele. 44 Pristojnosti države so se razširile predvsem na varstvo in spodbujanje
konkurence, usklajevanje javnih financ in davčnega sistema, pravila upravnega delovanja, splošna
pravila o varovanju zdravja, oskrba s hrano, varnost in zaščita pri delu ter aktivna politika dela,
šolski sistem, visoko šolstvo in strateško načrtovanje znanstvenih in tehnoloških raziskav,...45
Navedene spremembe imajo določene posledice tudi za občine kot take, saj se morajo slednje,
zaradi ukinitev pokrajin, ali povezati z velemesti ali same ustanoviti zveze občin, v nasprotnem
primeru jim bo država znižala 30 % proračunskih sredstev. Tako je bilo na območju države
ustanovljenih 10 velemest,46 medtem ko se morajo v preostalih delih nekdanjih pokrajin, občine
povezati v medobčinske teritorialne unije. V deželi Friuli Venezia Giulia, je deželni odbor pripravil
geografsko razmejitev medobčinskih teritorialnih unij (Unioni territoriali intercomunali) ter določil
imena zvez in tudi nabor katere občine, sodijo v katero zvezo. Slednjih naj bi bilo 17.47 Sprejet je bil
deželni zakon št. 26 iz leta 2014 za reformo krajevnih uprav, 48 ki je pravna podlaga za ustanovitev
medobčinskih teritorialnih unij v navedeni deželi. Potrebno je bilo spremeniti tudi statut dežele.
Kljub spremembam na področju lokalne samouprave, ki so bile izvedene v Republiki Italiji, ostaja
področje razpolaganja s stvarnim premoženjem v pristojnosti vsake posamične občine.
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154. seja predsedstva odbora regij, 12. september 2014.
Dainese, G., Come sono nati gli Enti locali?, 06.02.2011,
http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=173&ID=373
45
Natančno razmejitev pristojnosti med državo in regijami si je mogoče ogledati na spletni povezavi
http://www.camera.it/temiap/2015/11/17/OCD177-1612.pdf, oktober 2015.
46
Metropolitanska mesta so postala Rim, Torino, Milano, Benetke, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Neapelj in Reggio
Calabria. Kljub številnim poskusom o ustanovitvi metropolitanskih mest, so bila slednja dokončno ustanovljena z državnim
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http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Riforma_enti_locali/Allegati/UTI_FVG_2015_febbraio.pdf,
februar 2015.
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Občina je sicer z Enotnim besedilom zakonov o ureditvi lokalnih samoupravnih skupnosti
definirana kot avtonomna lokalna skupnost. Kot krajevna ustanova, ki predstavlja svojo skupnost,
skrbi za njene interese in pospešuje njen razvoj. Občine imajo statutarno, normativno,
organizacijsko in upravno avtonomijo ter finančno avtonomijo v okviru svojega statuta in zakonov,
ki urejajo javne finance. Občine izvajajo lastne naloge in tudi naloge, ki so jim dodeljene z
državnim ali deželnim zakonom, skladno z načelom subsidiarnosti (14. člen Enotnega besedila
zakonov). Občini pripadajo vse upravne funkcije, ki se nanašajo na občane in na območje občine,
zlasti na področju organiziranja socialnih storitev, urejanja in uporabe prostora ter gospodarskega
razvoja, razen če ni to na podlagi državnega ali deželnega zakona v pristojnosti drugih subjektov. 49

2.1.3 Lokalna samouprava v Republiki Hrvaški
Razvoj lokalne samouprave v Republiki Hrvaški je deloma podoben razvoju, kot ga poznamo pri
nas. V nekdanji Jugoslaviji smo okoli 1950 leta poznali komunalni sistem, v katerem so tedanje
občine oziroma komune imele glavno vlogo upravljanja z javnimi zadevami. Komune so imele
organizacijsko, finančno in kadrovsko samostojnost.50
Po osamosvojitvi Hrvaške, leta 1991 je ostala upravno teritorialna delitev države enaka. Lokalna
samouprava je bila razdeljena med občine in skupnosti občin. Vse več občin se je združevalo v
skupnost občin, zaradi uveljavljanja in usklajevanja skupnih interesov. Reforma lokalne
samouprave se je na Hrvaškem začela leta 1992 in je potekala pod vplivom centralizacije in močne
politizacije ter v času vojne. Reforma je tako tekla v smeri oslabitve lokalne samouprave, da bi se
lahko krepila centralna uprava. Do tedaj velike in močne občine so bile razdeljene na manjše enote,
kar je državnim oblastem omogočilo večjo centralizacijo in s tem večjo moč. K temu je še dodatno
prispevalo pomanjkanje finančnih sredstev, ki je povzročilo odvisnost lokalnih skupnosti od
državne pomoči. Poleg velikega števila majhnih občin so nastala mesta z več kot 10.000 prebivalci,
namesto krajevnih skupnosti pa so nastali posvetovalni krajevni odbori brez pravne osebnosti,
finančnih sredstev in kadrov. Ključno vlogo pri ustvarjanju centralistične oblasti, so igrale županije,
ki so bile nadzorna in ukazovalna raven med centralno oblastjo in lokalnimi enotami. 51 Razvoj
lokalne samouprave na Hrvaškem je najbolj slikovito opisal Ivan Korpić, ki je navedel sledeče:
»Državna uprava in lokalna samouprava na Hrvaškem, sta se v obdobju od leta 1990 do leta 2001
razvijali pod pogoji masivne etatizacije, zelo močne centralizacije in globalne politizacije
avtoritativnega tipa, zraven tega pa še ob logični birokratizaciji in vulgarni politizaciji upravne
službe. Prostor za upravno – tehnična načela, strokovnost in profesionalizem je bil zelo omejen.
49
Vidmar, C., Lokalna samouprava v Italiji, Lex localis, letnik III, številka 1, leto 2005, stran 14-15.
50
Grafenauer, B., Brezovnik, B., Vzpostavitev in dograjevanje novega sistema lokalne samouprave, Apohal, Vučković, L.,
Brezovnik, B,. Grafenauer, B., Korade, Purg, Š., Kovač, P., Pirc, Musar, N., Pirnat, R., Šoltes, I., Trpin, G., Virant, G., Razvoj
slovenske javne uprave 1991-2011, Uradi list Republike Slovenije, Ljubljana 2011, strani 79-96.
51
Dobrić, D., Teritorijalna organizacija i određivanje lokalnih poslova kao uvijeti političke decentralizacije, stran 52 in
nadaljevanje, dostopno na spletni strani http://oliver.efri.hr/~javnisek/zbornik/dobric.pdf
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Demokratične in politične vrednote so potlačene, pravo pa je bilo zgolj goli instrument. Pravne
vrednote niso bile primarne smernice za delovanje organov državne oblasti in uprave.
Pomanjkanje koordinacije se je nadomeščalo z arbitrarnim, ad hoc političnim posredovanjem,
prilagojenim trenutnim političnim potrebam.«52
Decentralizacija lokalne samouprave na Hrvaškem se je pričela leta 2000, ko je bila spremenjena
Ustava Republike Hrvaške (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01,
55/01, 76/10, 85/10 in 5/14) in nato leto kasneje sprejet nov Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 in 19/13-prečiščeno besedilo). Ustava v 4. členu določa pravico do lokalne in
regionalne samouprave in uvaja koncept lokalne samouprave kot protiutež centralni oblasti. V
nadaljevanju pa posveča lokalni samoupravi celotno poglavje v členih od 133. do 138. Ustava
uvaja načelo subsidiarnosti (ki določa, da mora javne zadeve izvajati oblast, ki je najbližja
državljanom), načelo solidarnosti (ki določa, da mora država pomagati finančno slabše stoječim
občinam) in načelo sorazmernosti (ki določa sorazmernost med obsegom del in prihodki lokalne
skupnosti). Državljanom je torej zagotovljena pravica do lokalne in regionalne samouprave, ki jo
slednji uresničujejo preko lokalnih ali regionalnih predstavniških teles, ki jih sestavljajo člani,
izvoljeni na svobodnih volitvah na podlagi tajnega glasovanja in neposredne, enake in splošne
volilne pravice. Vse lokalne in regionalne naloge se morajo urediti z zakonom, pri čemer je
potrebno pri dodeljevanju nalog dati prednost tistim organom, ki so državljanom najbližji. Lokalne in
regionalne enote imajo svoj statut, s katerim uredijo svojo notranjo organizacijo in področje
delovanja. Pri opravljanju svojega dela so enote lokalne in regionalne samouprave samostojne in
neodvisne, imajo pravico do lastnih sredstev, s katerimi samostojno razpolagajo.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi določa, da so enote lokalne samouprave
občine in mesta, enote področne (regionalne) samouprave pa so županije (3. člen). Vse naštete
osebe so pravne osebe. Zakon daje občini, mestu in županiji avtonomno pravico in pristojnost, da
lahko odločajo o načinu in krogu svojega dela, kar uredijo s sprejetjem svojega statuta (8. člen).
Župan je dobil vlogo izvršnega funkcionarja in urejeno je bilo fakultativno sodelovanje med
posameznimi lokalnimi enotami. Republika Hrvaška ima torej dvostopenjski sistem lokalne
samouprave. Prvi nivo predstavlja 428 občin in 127 mest, drugi nivo pa predstavlja 20 županij.
Glavno mesto Zagreb, ima enako kot v Sloveniji poseben status in je urejeno s posebnim
zakonom.53 Občine so, kot prva raven lokalne samouprave, samostojne in avtonomne. Pristojne so
za urejanje lokalnih zadev, ki se tičejo prebivalcev lokalne skupnosti. Županije predstavljajo drugo
raven lokalne samouprave in so prvenstveno del državne uprave, šele v drugi vrsti je njihov namen
52
Citirano iz magistrskega dela Aleksandra Rističa, Pravica do lokalne samouprave, Fakulteta za državne in evropske študije,
Kranj 2014, stran 32 in 33, dostopna na http://www.fds.si/attachments/article/345/Aleksander%20Ristic.pdf
53
Podatki so povzeti iz spletne strani Ministrstva uprave Republike Hrvaške, https://uprava.gov.hr/oministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-politicki-sustav-drzavnu-upravu-te-lokalnu-i-podrucnu-regionalnu-samoupravu/lokalna-ipodrucna-regionalna-samouprava/842
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opravljati naloge, ki sodijo v pristojnost regionalnega pomena. Posebnost hrvaške lokalne
samouprave so tudi otoki in hribovita ter planinska področja, ki so urejena s posebnim zakonom.
Hrvaška je dne 6.11.1996 ratificirala Evropsko listino o lokalni samoupravi (MELLS), ki je začela
veljati dne 1.2.1998.
Kot je iz zapisanega mogoče razbrati, je temelj lokalne samouprave v vseh treh obravnavanih
državah vsebovan v ustavah teh držav. Poleg ustavnih določil pa ima vsaka država tudi področni
zakon, ki ureja lokalno samoupravo. Velike podobnosti je zaznati zlasti v ureditvi lokalne
samouprave v Sloveniji in na Hrvaškem, medtem ko je v Italiji, ureditev nekoliko drugačna. To je
povsem razumljivo, saj imata Slovenija in Hrvaška veliko skupnega, od zgodovine nekdanje
skupne države do samega družbenega sistema in načina normativnega urejanja, ki je nenazadnje
tudi posledica določenega načina normativnega razmišljanja. Kljub podobnostim imata Hrvaška in
Italija skupno točko v ureditvi lokalne samouprave na več nivojih. Obe poznata poleg občin tudi
vmesni nivo med občinami in državo, česar v Sloveniji nimamo, saj so bili vsi dosedanji poskusi o
uvedbi pokrajin, neuspešni. Vse tri države, se ne glede na razlike v ureditvi lokalne samouprave
soočajo z istim problemom, in sicer z velikim številom majhnih občin in z razmišljanjem o njihovem
združevanju in posledično zmanjšanju njihovega števila.

2.2 Premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira premoženje kot »stvari, denar, ki jih ima kdo v svoji
lasti«. ZLS kot temeljni zakon lokalne samouprave nasploh, v 7. členu določa, da so občine osebe
javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja, v
nadaljevanju pa v 51. členu, v poglavju »Premoženje in financiranje občine«, določa, da
premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in
pravice. Zakon se ne spušča v definicije posameznih pojmov, ki jih smatra kot premoženje občine.
Finančno poslovanje občine je urejeno z ZJF, ki za potrebe lastnega tolmačenja v 67. členu določa,
da »občinsko premoženje po tem zakonu je finančno in stvarno premoženje«. Med finančno
premoženje zakon šteje denarna sredstva, terjatve, dolžniške vrednostne papirje ter delnice in
deleže na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Med stvarno premoženje pa
zakon šteje premičnine in nepremičnine. Enako definira stvarno premoženje tudi ZSPDSLS.
Podrobnejšo razlago pojmov nepremičnine in premičnine ne vsebuje zakonodaja, ki ureja področje
javne uprave, torej prej omenjena zakona, temveč je potrebno pri tem upoštevati razlage, ki
izhajajo iz stvarnega prava, kar bo prikazano v nadaljevanju.
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2.2.1 Vrste premoženja, katerega lastnica je samoupravna lokalna skupnost v Republiki
Sloveniji
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in
pravice (51. člen ZLS). Na splošno govorimo o stvarnem in finančnem premoženju občine.

2.2.1.1 Stvarno premoženje
Stvarno premoženje občine definira tako ZJF kot tudi ZSPDSLS. Oba opredeljujeta stvarno
premoženje kot premičnine in nepremičnine.

2.2.1.2 Finančno premoženje
Finančno premoženje je opredeljeno zgolj v ZJF, kateri med slednje uvršča denarna sredstva,
terjatve, dolžniške vrednostne papirje ter delnice in deleže na kapitalu pravnih oseb in druge
naložbe v pravne osebe (67. člen ZJF). Finančno premoženje je potemtakem vse ostalo
premoženje, ki ne spada med stvarno premoženje. Razpolaganje s finančnim premoženjem je
posebej urejeno, in sicer z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/2003, 140/2006, 95/2007, 55/2009 – odl. US
in 38/2010-ZUKN), ki pa se ne uporablja za upravljanje s kapitalskimi naložbami, saj je to področje
nekoč urejal Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10,
18/11, 77/11, 22/12 in 105/12), sedaj pa Zakon o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS,
št. 25/2014).

2.2.1.3 Vrste premoženja, katerega lastnice so samoupravne lokalne skupnosti
Samoupravne lokalne skupnosti so lastnice velikega števila stvarnega premoženja, torej premičnin
in nepremičnin, kar je razvidno iz konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Svoje
premoženje morajo imeti natančno evidentirano, skladno s predpisano zakonodajo (ZSPDSLS in
ZJF).
Za premičnine je z ZSPDSLS predpisano, da se evidence vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo
materialno in finančno poslovanje upravljavcev premičnega premoženja (37. člen ZSPDSLS). Za
nepremičnine pa ZSPDSLS predpisuje, da morajo samoupravne lokalne skupnosti vzpostaviti
evidenco nepremičnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava,
katerih ustanoviteljice so samoupravne lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti morajo tako voditi
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evidenco premičnega in nepremičnega premoženja in pri tem upoštevati Zakon o računovodstvu
/ZR/ (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE), ki določa, da je vodenje knjige
opredmetenih osnovnih sredstev (kjer se vodijo premičnine in nepremičnine), kot pomožne knjige,
obvezno (7. člen ZR). Poleg temeljnih knjig (dnevnik in glavna knjiga) so pravne osebe dolžne
voditi tudi pomožne knjige, in sicer blagajniški dnevnik, knjigo opredmetenih osnovnih sredstev ter
knjigo terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Opredmetena osnovna sredstva
opredeljuje Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in
100/15), ki v 6. členu določa, da so opredmetena osnovna sredstva zemljišča, zgradbe,
proizvajalna oprema, druga oprema, vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti in
biološka sredstva (osnovna čreda in večletni nasadi). Sem štejemo tudi nepremičnine dane v
najem. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem
obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.
Lokalne skupnosti vodijo svoje nepremično in premično premoženje v registru osnovnih sredstev.
Premoženje, katerega lastnice so samoupravne lokalne skupnosti in je v registru opredmetenih
osnovnih sredstev so zlasti: prevozna sredstva, umetniška dela, oprema, drobni inventar,
računalniški programi, železne omare in pohištvo večje vrednosti, računalniki in tiskalniki, pisalni in
računski stroji, naprave, stroji, namakalni sistemi, otroška igrala in oprema igrišča, otroška igrišča,
razmnoževalni stroji, javna razsvetljava, podporni zidovi, krožišča, vodnjaki, kolesarnice,
avtobusna postajališča, trgi, mostovi, tržnice, garaže, pomoli, zaklonišča, marine, pešpoti,
kolesarske poti, pločniki, ceste, parkirišča, poslovni prostori, stavbe (kulturne, športne,
izobraževalne, itd.), parki, zemljišča (stavbna in kmetijska).54
Poleg registra opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je potrebno voditi iz računovodskega vidika,
morajo samoupravne lokalne skupnosti imeti sprejete načrte ravnanja s premičnim in nepremičnim
premoženjem, ki ga sprejmejo skupaj s proračunom, če želijo s tem premoženjem ravnati, torej ga
prodajati ali kupovati. V katerih primerih mora lokalna skupnost sprejeti načrt ravnanja, na podlagi
katerega bo lahko razpolagala s premoženjem, kaj je potrebno vanj vključiti in postopek njegovega
sprejemanja, bo opisan v nadaljevanju magistrske naloge.

2.2.2 Opredelitev pojmov stvarnega premoženja z vidika stvarnega prava
ZSPDSLS je tesno povezan tako s stvarnim kot tudi zemljiškoknjižnim pravom. Ko ZSPDSLS
opredeljuje stvari (premičnine in nepremičnine) in druge temeljne pojme stvarnega prava, je
potrebno iskati pomen vseh pojmov v SPZ. V primeru pravne ureditve stavbne pravice ZSPDSLS

54

Povzeto iz registra osnovnih sredstev Občine Piran.
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posega v splošno ureditev stvarnega prava, saj jo derogira kot lex specialis (specialni predpis).
Vendar je to izjema in ne pravilo.

2.2.2.1 Pojem stvari (premične in nepremične stvari)
Pojem stvari opredeljuje SPZ kot samostojni telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje. Za
stvar se štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, ki jih človek lahko obvladuje (15. člen
SPZ). V primerjalnem pravu obstajata dva koncepta opredelitve pojma »stvari«, širok in ozek
koncept. Skladno s širokim pojmovanjem, zajema stvar tako telesne predmete kot tudi pravice,
medtem ko po ozkem pojmovanju, stvar zajema izključno telesne predmete. Za ozko pojmovanje
smo se odločili tudi v slovenskem pravnem redu, kar pomeni da ne poznamo lastnine na pravicah.
Pri opredelitvi pojma stvari, se je postavljalo zlasti vprašanje o obstoju lastninske pravice na sami
lastninski pravici, kar pri nas ne poznamo, poznajo pa to v nekaterih drugih pravnih ureditvah (npr.
v Franciji). Konstrukt stvari in uporabe stvarnega prava tudi za pravice, se je razvil zaradi terjatve
ter zaradi ustanavljanja stvarnih pravic. Terjatev je relativna pravica in tudi z njo se lahko razpolaga,
vendar ker ni oblastna pravica nad dolžnikom ali njegovim ravnanjem, ne more biti predmet
oblastne pripadnosti in s tem tudi ne lastninske pravice. Kljub temu pa priznavamo terjatvi v
določenih primerih položaj, podoben lastninskemu (npr. pri cesiji terjatev, ustanovitvi zastavne
pravice ali užitka na terjatvi, pri pravicah iz vrednostnih papirjev). 55 V navedenih primerih
obravnavamo premoženjske pravice kot stvari.

Da govorimo o stvari morata biti izpolnjeni dve predpostavki, predpostavka telesnosti in
predpostavka obvladljivosti, pri čemer že sam zakon pozna izjemo od predpostavke telesnosti, ko
v drugem odstavku določa, se za stvar štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, ki jih človek
lahko obvladuje. Za stvari se štejejo le tisti telesni objekti, ki so za človeka obvladljivi. Obvladljivost
pa pomeni, da lahko človek izvršuje posest na stvari. Za stvari se ne štejejo človeško telo in
njegovi deli ter truplo, četudi izpolnjujejo obe predpostavki, je pa pri delih človeškega telesa, ki so
od telesa ali trupla ločeni, potrebno presojati vsak primer posebej, (npr. organi, ki se lahko
transplantirajo so samostojna stvar).56
Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami. Vse
druge stvari so premičnine (18. člen SPZ). Nepremičnina v smislu SPZ je zemljiška parcela, ki se
opredeli v skladu z identifikatorjem kot ga določa izvorna evidenca v zemljiškem katastru. Zakon, ki
ureja evidentiranje nepremičnin ter tvori pravno podlago za zemljiški kataster in kataster stavb je
Zakon o evidentiranju nepremičnin /ZEN/ (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl.
55
Berden, A., Tratnik, M., Vrenčur, R., Rijavec, V., Frantar, T., Keresteš, T., Juhart, M., Novo stvarno pravo, Studio Linea in
Zavod Codex Iuris, Maribor 2002, str. 26-31.
56
Juhart, M.,Tratnik, M., Vrenčur, R., Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, stran 114-118.
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US). Tako sta zemljiški kataster in kataster stavb temeljni evidenci podatkov o zemljiščih in
stavbah ter njenih posameznih delih. Nepremičnine so seveda tudi posamezni deli stavb, ki so
lahko samostojen predmet stvarnih pravic (kot na primer stanovanja, poslovni prostori,...). Vendar
le, če je na stavbi oblikovana etažna lastnina. Kot nepremičnina je v našem pravu opredeljena tudi
stavbna pravica, in sicer je kot nepremičnina stavbna pravica, medtem ko je objekt sestavina
stavbne pravice in ne nepremičnine oz. zemljišča, četudi je na njej zgrajen. Tako stavbna pravica
kot tudi etažna lastnina pomenita odmik od načela superficies solo cedit. 57 Etažna lastnika in
stavbna pravica sta premoženjski pravici na nepremičninah, ki sta podvrženi pravnemu režimu, ki
velja za nepremičnine.
Razlikovanje med nepremičninami in premičninami je pomembno zaradi različnih pravnih režimov,
ki se jih uporabi za posamezno vrsto stvari. Stvarno pravo se tako kaže bolj kot nepremičninsko
pravo. Glavna razlikovanja med nepremičninskim in premičninskim režimom se kažejo v
naslednjem:


stvarne pravice na nepremičninah se vpišejo v zemljiško knjigo;



stvarne pravice na nepremičninah se prenašajo z vpisom v zemljiško knjigo;



za priposestvovanje nepremičnin je potreben daljši rok kot za premičnine;



samo pri premičninah lahko nekdo s pravnim poslom pridobi lastninsko pravico od tistega,
ki ni lastnik;



za premičnine je v primeru spora krajevno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno za
toženca, za nepremičnine pa sodišče območja, kjer leži nepremičnina;



pri zastavi nepremičnin se vpiše zastavna pravica v zemljiško knjigo, nepremičnino pa
obdrži v posesti zastavitelj (hipoteka), pri premičninah pa mora, če ne gre za neposestno
zastavo, zastavitelj izročiti zastavljeni predmet upniku;



postopek za prisilno prodajo (javno dražbo) je v primeru izvršbe na nepremičninah
drugačen kot pri premičninah;



zapuščinska obravnava je obvezna samo v primeru, če je pokojnik zapustil nepremično
premoženje;



pogodba, s katero se prenese zemljišče, mora biti pismena, sicer nima pravnega učinka;



za prenos, spremembo, obremenitev ali prenehanje stvarne pravice na nepremičninah se
zahteva dovolilo, s katerim se dovoljuje vpis v zemljiško knjigo (intabulacijska klavzula) z
overjenim podpisom;



za zapuščinsko obravnavo po tujem državljanu o njegovem nepremičnem premoženju, ki
leži v naši državi, je izključno pristojno naše sodišče.58

57
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2.2.2.2 Sestavine
Sestavina je vse, kar se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za del druge stvari. Sestavina ne
more biti samostojen predmet stvarnih pravic, dokler se ne loči od glavne stvari (16. člen SPZ). To
pomeni, da v našem pravu ne ločujemo med bistvenimi in nebistvenimi sestavinami (bistvena
sestavina bi bila na primer vzidana opeka, nebistvena pa lestenec). Sestavina ne more biti
samostojen predmet stvarnih pravic, dokler se ne loči od glavne stvari in more biti tudi dejansko
ločena od te enovite stvari, ni dovolj le, da obstaja možnost, da se jo loči od enovite stvari. Ima
enako pravno usodo kot glavna stvar. Odsvojitev ali obremenitev glavne stvari, pomeni hkrati tudi
odsvojitev ali obremenitev vseh njenih sestavin. 59 Sestavina s spojitvijo z glavno stvarjo izgubi
svojo pravno samostojnost, s čimer ugasnejo vse stvarne pravice na njej, tudi lastninska. Stvar, ki
postane bistvena sestavina druge stvari, izgubi svojo pravno samostojnost ne glede na to, ali se je
to zgodilo po naključju ali z zavestnim človeškim dejanjem. Prav tako ni pomembno, ali je tisti, ki je
vgradil sestavino v glavno stvar, imel pravico to storiti ali ne. Tudi ukradena stvar postane bistvena
sestavina glavne stvari. Kaj se šteje za sestavino druge stvari se presoja po splošnem prepričanju,
pri čemer je kriterij splošnega prepričanja izpolnjen v dveh primerih, in sicer če sta glavna stvar in
sestavina tako trdno povezani, da ju ni mogoče ločiti, ne da bi se poškodovalo enega ali oba
predmeta, ali če se glavna stvar brez sestavine šteje za nedokončano oz. nekompletno. Sestavine
zemljišča so npr. objekti, ki stojijo na zemljišču, pa tudi vrata in okna, ki so v objektu, radiatorji,
lestenci, kad, vse to se skladno z načelom superficies solo cedit šteje za enovito nepremičnino. To
načelo je uzakonjeno v 8. členu SPZ in določa, da je vse, kar je po namenu trajno spojeno z
nepremičnino, ali je trajno na nepremičnini oziroma nad ali pod njo, sestavina nepremičnine. Kot
sestavina se tako šteje kolo na avtomobilu ali motornem kolesu kot tudi prst v cvetličnem loncu, ki
je lahko ali sestavina rastline ali sestavina posode.60

2.2.2.3 Pritikline
Pritiklina je premičnina, ki je v skladu s splošnim prepričanjem namenjena gospodarski rabi ali
olepšanju glavne stvari. V dvomu pritiklina deli usodo glavne stvari (17. člen SPZ). Gospodarska
raba ni kriterij za opredelitev pritikline. Pritiklina je vedno samostojna premična stvar, imajo jo lahko
tako nepremičnine (na primer ogledalo na steni) kot tudi premičnine in je samostojno v pravnem
prometu. Večjo vlogo igrajo pritikline na nepremičninskem področju, je saj npr. en poljedelski stroj
lahko pritiklina več kmetijskim zemljiščem. Ker pritiklina v dvomu deli usodo glavne stvari se ob
prenosu lastninske pravice na glavni stvari, zgodi tudi prenos lastninske pravice na pritiklini, če ni
med strankama drugače dogovorjeno. SPZ v 140. členu določa, da hipoteka obsega tudi pritikline,
59
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ki so v lasti zastavitelja. Iz tega je mogoče razumeti, da so pritikline tudi stvari, ki niso v lasti
lastnika glavne stvari. Torej lastnik glavne stvari in lastnik pritikline ni nujno ista oseba. Če lastnik s
hipoteko obremenjene glavne stvari, zaradi lastninskega pridržka ali prenosa lastninske pravice v
zavarovanje, ob ustanovitvi hipoteke še ni lastnik pritikline, hipoteka na glavni stvari ne sega na
pritiklino. Pritikline se razlikujejo od sestavin po tem, da so samostojne stvari, ki niso fizično
povezane z glavno stvarjo, so pa povezane funkcionalno in običajno tudi prostorsko. Sestavine pa
so spojene z glavno stvarjo oziroma v njo vgrajene. Če je določen objekt sestavina, ne more biti
istočasno tudi pritiklina, saj se pritiklina in sestavina med seboj izključujeta. Pritikline so tako orodje
v delavnicah, kmetijska orodja in stroji na kmetijah, oprema v hotelih, itd. Praktičen pomen pritiklin
je v temu, da povečajo vrednost glavne stvari.61

2.2.2.4 Plodovi
Plodovi so neposreden proizvod stvari, ki so do ločitve sestavina stvari, z ločitvijo pa postanejo
samostojna stvar. Plodovi so naravni in civilni (20. člen SPZ). Naravni plodovi ne morejo biti
predmet samostojnih stvarnih pravic, dokler so sestavni del glavne stvari, zato je lastnik glavne
stvari tudi lastnik neločenih plodov. Z ločitvijo od glavne stvari, postanejo plodovi samostojna stvar
in so predmet samostojnih stvarnih pravic. Lastnik plodov je lastnik glavne stvari, ne glede na to,
ali je ločitev opravil lastnik sam, ali je nastala kako drugače. Lastninsko pravico na plodovih pa
dobi tudi dobroverni lastniški posestnik kot tudi stvarnopravni (užitkar) ali obligacijskopravni
upravičenec (zakupnik). Plodovi lahko nastanejo tako na nepremičninah kot na premičninah. Če je
glavna stvar nepremičnina, se hipoteka razteza tudi na plodove, dokler se ne ločijo od
nepremičnine. Enako velja za premičnine. Civilni plodovi so periodični prihodki, ki izvirajo iz nekega
pravnega razmerja, na primer lastnika, užitkarja, posojilodajalca z neko drugo osebo, rečemo jim
tudi posredni plodovi, ker nastanejo na podlagi nekega pravnega razmerja, ne pa neposredno iz
stvari. Slednje ureja obligacijsko pravo.62

2.2.2.5 Javno dobro
Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo
(splošna raba). Zakon določa katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za njegovo uporabo.
Na javnem dobru se lahko pridobi tudi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon (19.
člen SPZ). Stvari ki so v javnem dobru, niso v pravnem prometu, kar pomeni, da na njem ni
mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem. Je pa na njem mogoča posest. Gre za
dobrine, ki so namenjene splošni in enakopravni uporabi vseh državljanov in skladno s predpisi, po
61
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katerih se jih lahko uporablja. Uporaba javnega dobra se izvršuje strogo skladno z njenim
namenom ali pa na običajen in družbeno priznan način. Uporaba javnega dobra je dovoljena vsem
in ostaja anonimna, pri čemer nihče ne sme javnega dobra uporabljati tako, da bi s svojo uporabo
izključil uporabo drugim ali jim jo otežkočil. Pojem javnega dobra je širši od pojma nepremičnine,
kot le to opredeljuje SPZ. Javno dobro je tudi zrak, ki ga vdihavamo oziroma zračni prostor, ki je
namenjen zračni plovbi. Kljub temu, da definicija javnega dobra vključuje tudi premične stvari, je iz
pravnih predpisov razbrati, da gre pri javnem dobru zgolj za nepremičnine. Javno dobro nastane
na podlagi pravnega akta, za njegov nastanek tako ne zadošča le javna raba.63 Objekt oziroma del
objekta, ki je skladno z Zakonom o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) lahko grajeno javno dobro, pridobi
status grajenega javnega dobra z ugotovitveno določbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta,
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra mora poleg sestavin, ki so po predpisu o splošnem upravnem postopku predpisane
za pisno odločbo, v izreku vsebovati tudi navedbo številke parcele oziroma parcel in katastrske
občine, na katere območju je zgrajen objekt oziroma del objekta, ki je pridobil status grajenega
javnega lokalnega pomena. Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v
zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru (21. člen ZGO-1). Objekt oziroma njegov del, ki ima
pridobljen status grajenega javnega dobra, mora njegov lastnik oziroma upravljavec vzdrževati v
stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom. Na takem objektu oziroma
njegovem delu ni mogoče pridobiti lastninske pravice ali kakšne druge stvarne pravice s
priposestvovanjem, prav tako pa ne more biti predmet izvršbe (22. člen ZGO-1).
Javno dobro je lahko tako last države kot lokalnih skupnosti. Splošna raba javnega dobra gre
vsakomur ex lege, brez posebnih dovoljenj in načeloma brezplačno. Posebna raba javnega dobra
pa je subjektivna javna pravica in gre zgolj individualno določenemu upravičencu na podlagi
upravnega dovolila in celo omejuje ali izključuje splošno rabo drugih oseb. Podeljuje jo organ, ki
upravlja javno dobro in sicer za nedoločen čas ali za časovno omejeno obdobje. Lahko se podeli
tudi ob drugih pogojih, če tako določa zakon. Pravica posebne rabe pa poleg pravic obsega tudi
obveznosti in odgovornosti, ni pa to pravica premoženjskega prava. Na naravnih dobrinah se lahko
posebno rabo podeli tudi s koncesijo.64

Zakonodaja razlikuje med naravnim javnim dobrom in grajenim javnim dobrom. Razlika med njima
je v nastanku javnega dobra. Naravno javno dobro nastane po naravni poti, medtem ko je grajeno
javno dobro posledica nekega posega v prostoru. Razlika je tudi v tem, da naravno javno dobro
63
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nastane običajno na podlagi zakona, grajeno javno dobro pa pridobi tak status z odločbo
pristojnega organa.65

2.2.2.5.1 Naravno javno dobro
Pojem naravnega javnega dobra je opredeljen v ZVO-1, ki v točki 1.4.1. člena 3 določa, da je
naravno javno dobro del okolja, na katerem je z zakonom vzpostavljen status javnega dobra.
Naravno javno dobro je podkategorija pojma naravna dobrina, ki se deli na javno dobro, naravni vir
in naravno vrednoto. Naravni vir je del okolja, kadar je predmet gospodarske rabe. Naravna
vrednota pa je naravna vrednota po predpisih o ohranjanju narave. Edini zakon, ki nepremičninam
podeljuje status naravnega javnega dobra je Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04
– Zzdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), ki ureja naravno vodno in naravno
morsko javno dobro.66

2.2.2.5.2 Grajeno javno dobro
Grajeno javno dobro nastane na podlagi posega v prostor in praviloma pridobi tak status z odločbo
pristojnega organa. Sem štejemo zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na namen
njihove uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona in na njih zgrajeni objekti,
če so namenjeni splošni rabi (2. točka 2. člena ZGO-1). Zakon nadalje deli grajeno javno dobro na
grajeno javno dobro državnega pomena in grajeno javno dobro lokalnega pomena. Grajeno javno
dobro državnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne
infrastrukture državnega pomena in javna površina na njih, grajeno javno dobro lokalnega pomena
pa je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in
javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega
pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska
površina in podobno (točka 2.1. in 2.2. 1. odstavka 2. člena ZGO-1).

2.2.3 Evidenca nepremičnin
V Sloveniji je bil za namen evidentiranja nepremičnin sprejet Zakon o evidentiranju nepremičnin
/ZEN/ (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US), na podlagi katerega se vodi
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zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenca državne meje in register
prostorskih enot. Zakon določa, da je nepremičnina zemljišče s pripadajočimi sestavinami.
Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru. Pripadajoče sestavine
zemljišč pa so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb (2. člen REN).
Zemljiški kataster je uradna evidenca zemljišč, kjer je zemljišče opredeljeno s parcelo. Povezuje
stvarne pravice na nepremičninah – zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru.
Sestavljen je iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo
historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili
opravljeni posamezni vpisi, ter načrti in podatki, vpisani pred zadnjimi vpisanimi podatki. Zbirka
listin se hrani trajno v fizični ali elektronski obliki (členi od 15. do 25. ZEN).
Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje tako z zemljiško knjigo kot
tudi z zemljiškim katastrom. V njem se evidentirajo podatki o stavbah ali delih stavb. ZEN stavbo
definira kot objekt, v katerega lahko človek stopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali
začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče
prestaviti brez škode za njegovo substanco. Stavba ima enega ali več delov, posamezni del stavbe
je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot deli stavbe
v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni (71. člen ZEN).
Druge evidence podatkov o zemljiščih in stavbah, ki jih vodijo organi državne uprave, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, se povezujejo z zemljiškim katastrom
(po identifikacijski oznaki parcele) in katastrom stavb (po identifikacijski oznaki stavbe oziroma
identifikacijski oznaki dela stavbe), če tako določa zakon.
Register nepremičnin je evidenca, v kateri so podatki o vseh nepremičninah v Sloveniji, v njem
so zbrani podatki o:


zemljiščih, evidentiranih v zemljiškem katastru;



stavbah in delih stavb, evidentiranih v katastru stavb;



lastnikih ter



vseh ostalih nepremičninah, ki še niso evidentirane v zemljiškem katastru in katastru
stavb.67

Podatki vsebovani v registru so povzeti iz že obstoječih javnih evidenc, kot so zemljiški kataster,
kataster stavb, centralni register prebivalstva, dopolnjeni s podatki iz popisa nepremičnin. V
registru so tako evidentirani vsi dejanski podatki o nepremičninah. Gre za javno zbirko, dostopno
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vsem zainteresiranim, pri čemer podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani zgolj v registru, ne
zagotavljajo pravne varnosti, saj to ni podlaga za vpis lastništva v zemljiški knjigi. Register se je
vzpostavil zaradi zagotavljanja podatkov, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi,
drugače od zemljiškega katastra, katastra stavb in zemljiške knjige, ki prikazujejo pravno stanje
nepremičnin.68
Kot je bilo že navedeno, ZSPDSLS predpisuje, da morajo samoupravne lokalne skupnosti
vzpostaviti evidenco nepremičnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb
javnega prava, katerih ustanoviteljice so samoupravne lokalne skupnosti (37. člen ZSPDSLS).

2.2.4 Lastništvo in vpis upravljavcev na GURS
Podatek o lastništvu nepremičnin je vsebovan v zemljiški knjigi, ki je urejena na podlagi Zakona o
zemljiški knjigi /ZZK-1/ (Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2008, 37/2008 – ZST-1, 28/2009, 25/2011,
14/2015 - ZUUJFO). Gre za javno knjigo, namenjeno vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na
nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Tako SPZ kot tudi ZZK-1 vsebujeta
določilo, da kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so
vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic (10. člen SPZ in 8. člen ZZK1). Govorimo o načelu zaupanja v zemljiško knjigo, ki ga imenujemo tudi materialno publicitetno
načelo. Podatki v zemljiški knjigi naj bi bili verodostojni, zato je pošteni pridobitelj, ki se je zanesel
na podatke iz zemljiške knjige, v tem svojem zaupanju zaščiten. Dobra vera pridobitelja mora
obstajati ne le ob sklenitvi posla, temveč tudi v času pridobitve lastninske pravice s prenosom v
zemljiški knjigi. Kdor trdi, da so podatki v zemljiški knjigi napačni, mora to dokazati, saj velja
predpostavka, da so podatki v zemljiški knjigi točni.69
Lastništvo je potrebno ločiti od upravljanja in temu je tudi namenjena določba ZEN, ki v 22. členu
določa, da se pri zemljiščih, katerih lastnik je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna
skupnost ali so javno dobro, v zemljiški kataster vpiše, kateri organ oziroma drug subjekt jih v
skladu s predpisi ali na drugi pravni podlagi, upravlja. Za zemljišča v lasti samoupravnih lokalnih
skupnosti in za javno dobro v upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti je upravljavec vpisan v
zemljiški kataster po prijavi samoupravne lokalne skupnosti. Kot upravljavci se lahko vpišejo le
subjekti, ki jih določi zakon, drug predpis ali organ samoupravne lokalne skupnosti. Dokler organ
samoupravne lokalne skupnosti ne objavi seznama upravljavcev zemljišč v njegovi lasti, je kot
upravljavec zemljišč in javnega dobra vpisana samoupravna lokalna skupnost.
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http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/GRADIVA/PUBLIKACIJE/zlozenke/REN_zlozenka.pdf
69
Juhart, M.,Tratnik, M., Vrenčur, R., Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, stran 63-64.
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2.2.5 Javnost podatkov o stvarnem premoženju
Podatki o stvarnem premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti in na sploh podatki o lastništvu
določene nepremičnine so javni. Vsaka zainteresirana oseba ima možnost vpogleda v register
nepremičnin, ki je javno dostopen preko spleta in v katerem so dostopni vsi podatki o
nepremičninah. Prav tako ima vsakdo možnost vpogleda v zemljiško knjigo, ki je tudi javno
dostopna preko spleta in v kateri je dostopen podatek o lastništvu nepremičnin in nasploh pravnem
stanju nepremičnin. Do leta 2007 je register nepremičnin poleg vseh ostalih podatkov o
nepremičnini, vseboval tudi podatek o lastništvu nepremičnine. Slednje je bilo sporno informacijski
pooblaščenki, ki je vložila ustavno presojo nekaterih določb ZEN z utemeljitvijo, da zakon
predvideva prekomerno zbiranje osebnih podatkov in posledično omogoča, da se z zbranimi
podatki oblikuje premoženjski profil posameznika, kar odraža njegovo premoženjsko stanje in je to
nedvomno osebni podatek, ki ne sme biti razkrit. Število osebnih podatkov, prevzetih v register
nepremičnin, ki so tudi javno dostopni, naj ne bi bilo skladno z načelom sorazmernosti, zaradi
katerega naj bi se ti podatki zbirali. Ustavno sodišče se je izreklo, da ZEN predvideva, da se z
določitvijo javnosti zbranih podatkov omogoča, da se le ti uporabljajo za kakršenkoli namen, kar je
samo po sebi v neskladju z ustavo. Zato je ZEN v delu, ki določa javnost nepremičnin v delu, ki se
nanaša na podatke o lastniku, uporabniku, najemniku in upravljavcu nepremičnine, če gre za
fizično osebo, v neskladju z ustavo (Odločba Ustavnega sodišča U-I-464/06 z dne 05.07.2007).
Kljub temu, da register nepremičnin ne vsebuje več vseh podatkov o nepremičnini, je možno z
vpogledom v druge javne registre priti do enake količine podatkov, z obzirom na dejstvo, je sedaj
za to potrebnega nekoliko več časa in znanja.

Samoupravne lokalne skupnosti imajo za svoje delovne potrebe vzpostavljene tudi lastne
prostorske informacijske sisteme, ki skladno z zakonom povzemajo podatke iz javnih evidenc.
Večina samoupravnih lokalnih skupnosti omogoča dostop do prostorsko informacijskih sistemov na
svojih spletnih straneh, preko katerih je možen prostorski vpogled v vse nepremičnine na območju
samoupravne lokalne skupnosti, ponekod je omogočen pregledovalnik namenske rabe prostora in
poizvedovanje po javnih prostorskih podatkih posamične občine.
Podatki o stvarnem premoženju samoupravne lokalne skupnosti so sicer državljanom dostopni tudi
preko Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB,
117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki zagotavlja javnost in odprtost
delovanja organov ter omogoča uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo
informacije javnega značaja (2. člen ZDIJZ).
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2.2.6 Zavarovanje stvarnega premoženja
Nepremično in premično premoženje lahko zavaruje vsak, ki ima interes, da ne nastane škodni
primer, zaradi katerega bi utrpel materialno izgubo. Občina je lastnica velikega števila
nepremičnega in premičnega premoženja, ki je podvrženo številnim škodnim dogodkom in s
katerim mora še posebej skrbno ravnati ter ga zavarovati pred nepredvidljivimi škodnimi dogodki.
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 41. členu določa, da
skrb za pravno urejenost nepremičnega premoženja zajema zlasti: urejeno zemljiškoknjižno stanje
nepremičnine; urejen vpis nepremičnine v kataster stavb oziroma zemljiški kataster; urejen vpis
nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja; urejena medsebojna razmerja med
etažnimi lastniki in zavarovanje stvarnega premoženja. V 59. členu pa uredba določa, da se mora
stvarno premoženje zavarovati, če tako določa zakon. Zavaruje se na način, kot ga predpisuje
zakon, ali na način, ki je za stvarno premoženje najprimernejši, praviloma za običajna tveganja. O
zavarovanju stvarnega premoženja odloča predstojnik upravljavca ob upoštevanju analize stroškov
in koristi zavarovanja v preteklih petih letih, pri tem pa mora upoštevati načeli učinkovitosti in
gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Samoupravne lokalne skupnosti imajo
zavarovano svoje premoženje za različne škodne dogodke,70 v odvisnosti od vrste premoženja,
lokacije nepremičnin in nenazadnje vrednosti premoženja, kar se odločajo v vsaki samoupravni
lokalni skupnosti ločeno.71

2.3 Premoženje lokalnih enot v Republiki Hrvaški
Na Hrvaškem premoženje poimenujejo »imovina« in jo opredeljujejo kot premično in nepremično
premoženje in/ali pravico, ki je last pravnih ali fizičnih oseb in jo je mogoče izraziti v denarju, ter
sredstva, ki se uporabljajo za poslovanje podjetja. Glavna značilnost premoženja je zagotovilo, da
se bo uporabilo za ustvarjanje bodoče ekonomske koristi.72 Pravni leksikon definira »imovino« kot
skupek subjektivnih civilnih pravic, ki pripadajo eni osebi oziroma so to v nekoliko ožjem smislu
stvari in druge ekonomske vrednosti, ki tvorijo predmet nekega premoženja. Vse te stvari je
mogoče izraziti v denarju. 73 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi v 67. členu
določa, da predstavljajo premoženje lokalne ali regionalne skupnosti vse premičnine in
nepremičnine ter premoženjske pravice, ki pripadajo posamični lokalni ali regionalni skupnosti.
Lokalna oziroma regionalna skupnost pa mora z njimi upravljati in razpolagati kot dober gospodar.
Pojma nepremičnine in premičnine pa sta v hrvaški zakonodaji definirana v ZVDSP in sta enako
70
Iz vpogleda na spletne strani posamičnih samoupravnih lokalnih skupnosti je razvidno, da občine zavarujejo svoje
premoženje, saj morajo skladno z določili Zakona o javnem naročanju, za storitev zavarovanja, katerega vrednost presega 20.000,00
eur objaviti javno naročilo, na podlagi katerega izberejo najugodnejšega ponudnika zavarovanja.
71
Več o zavarovanju premoženja občin si je mogoče prebrati v Ivanjko, L., Ihanec, K., Optimizacija zavarovanja premoženja
občin, Lex localis, letnik II, številka 2, leto 2004, stran 185-192.
72
http://www.poslovni.hr/leksikon/imovina-679
73
http://soric-b.tripod.com/bs/id2.html
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kot v Sloveniji in Italiji predmet stvarnega prava.
V hrvaški zakonodaji, ki pozna dve ravni lokalne samouprave (občine in mesta kot prvo raven ter
županije kot drugo raven), je večina zakonskih določil veljavnih za obe ravni lokalne samouprave, v
določenih primerih pa je ločeno urejeno delovanje občin in mest ter delovanje županij. Izraz
»jedinica lokalne samouprave« oziroma v prevodu »lokalna enota«, ki je uporabljen v magistrski
nalogi, se nanaša le prvo raven lokalne samouprave, torej občine in mesta.

2.3.1 Vrste premoženja katerega lastnice so lokalne enote
Premoženje občine sestavljajo vsa premična in nepremična sredstva ter premoženjske pravice.
Občina mora upravljati, uporabljati in razpolagati s svojim premoženjem s skrbnostjo dobrega
gospodarja. (67. člen Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi). Drugače kot v
Sloveniji, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne
novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07,
73/08, 25/12, 147/14 in 100/15), ne opredeljuje pojma premoženja, temveč zgolj določa, da sodijo
med lastne vire občin in mest, prihodki iz naslova premoženja, ki je last občine, skladno z
določbami Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Slednji opredeljuje prihodke
lokalnih enot v 68. členu, med katerimi kot prihodek navaja tudi prihodke iz naslova premoženja in
premoženjskih pravic, katerih lastnice so lokalne enote.

2.3.1.1 Nefinančno oziroma stvarno premoženje
Med stvarno premoženje se štejejo skladno s predpisi o proračunu: naravna bogastva (zemljišča),
zgradbe, objekti v gradnji in drugo premoženje, kot je pisarniška in druga oprema, prevozna
sredstva, knjige, nematerialno premoženje. Gre torej za nepremičnine in premičnine.74

2.3.1.2 Finančno premoženje
Finančno premoženje opredeljuje Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 in 15/15) kot
finančna sredstva, terjatve, delnice in deleže na kapitalu pravnih oseb, vrednostni papirji in druge
naložbe v pravne osebe (11. točka 1. odstavka 3. člena).
Tudi na Hrvaškem delijo premoženje lokalnih enot na nefinančno premoženje, kar bi ustrezalo
pojmu stvarnega premoženja v Sloveniji in na finančno premoženje, ki ga v Sloveniji opredeljujemo

74
Jelčić, O., Prodaja, zakup i koncesije nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave in Republike Hrvatske, HGK –
Sektor za trgovinu, Dvanaesti forum poslovanja nekretninama, stran 8.
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z enakim izrazom. Tudi vsebina obeh vrst premoženja je v primerjanih državah zelo podobna.

2.3.1.3 Vrste premoženja, katerega lastnice so lokalne enote
Lokalne enote na Hrvaškem so prav tako kot v Sloveniji lastnice velikega števila premičnega in
nepremičnega premoženja. Po podatkih iz računovodskih izkazov je znašala skupna vrednost
premoženja lokalnih enot, na dan 31. december 2014, 112.268.848.092,00 kun, kar pomeni
14.898.066.309,08 EUR. Od tega je bilo stvarnega premoženja 86.268.356.225 kun oziroma
11.447.803.315,51

EUR

ter

finančnega

premoženja

26.000.491.867

kun

oziroma

3.450.262.993,58 EUR. Lokalne enote so upravljale in razpolagale z 22.425 poslovnimi prostori v
izmeri 3.613.996 m2, z 18.371 stanovanji v izmeri 933.762 m2 in z gradbenimi zemljišči v izmeri
338.174.458 m2.75
Spremljanje in beleženje premoženja v poslovnih knjigah lokalnih enot ureja Zakon o proračunu 76
in Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/2014). V
omenjenem pravilniku je predpisan način vodenja evidence o premoženju. Lokalne enote so
dolžne v glavni knjigi ali z vzpostavitvijo analitičnih knjigovodskih evidenc voditi podatke o
dolgoročnem stvarnem premoženju. Premoženje se mora voditi po vrsti premoženja, količini in
vrednosti ter drugimi potrebnimi podatki. Poleg dolgoročnega stvarnega premoženja, je potrebno
voditi tudi evidence o kratkoročnem stvarnem premoženju ter finančnih sredstvih in obveznostih (7.
člen pravilnika). Ministrstvo za finance je decembra 2015 izdalo navodila »Uputa o obavljanju
popisa imovine i obveza«, ki se jih morajo držati tudi lokalne enote in v katerih je med drugim
predpisana metodologija izvajanja popisa, dokumenti, postopki in proces izvedbe popisa. V
navodilih »Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske«
je predpisano, da morajo analitične evidence in pomožne knjige vsebovati podatke o premoženju,
ki jih predpisuje »Uredba o registru državne imovine«. 77 Skladno z uredbo mora biti v registru
popisano premoženje, ki sestoji iz popisa deležev v podjetjih in popisa nepremičnin.
Iz že navedenega revizijskega poročila Državne revizije izhaja, da večina lokalnih enot ni pristopila
sistematično in načrtno k urejanju podatkov o svojih nepremičninah z vpisom nepremičnin v
zemljiško knjigo in kataster ter evidentiranjem v poslovnih knjigah, temveč to rešujejo glede na
potrebe in prioritete vezane na realizacijo določenih projektov in skladno s finančnimi in
kadrovskimi zmožnostmi. Zaradi navedenega v poslovnih knjigah niso evidentirane nekatere
nepremičnine (zemljišča in zgradbe), ki so last lokalnih enot, glede katerih so že urejena
75
Povzeto iz Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti, Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Državni ured za reviziju, Zagreb, marec 2016.
76
Enako kot pri nas, tudi hrvaški zakon predpisuje obveznost voditi dnevnik, glavno knjigo in pomožne knjige, katerih
vsebina je urejena s posebnim pravilnikom.
77
Slednja ureja način vzpostavitve, vsebino, obliko in način vodenja registra državnega premoženja.
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premoženjskopravna razmerja, iz razloga ker nepremičnine niso bile ocenjene ali pa imajo v
poslovnih knjigah evidentirano premoženje, glede katerega niso urejena premoženjskopravna
razmerja. To potrjuje tudi dejstvo, da so nekatere lokalne enote v času izvajanja revizije, zaprosile
pristojne organe za podatke o nepremičninah, katerih lastnice so. Iz pridobljenih podatkov je bilo
razvidno, da določene nepremičnine niso evidentirane v njihovih poslovnih knjigah, kar pomeni, da
lokalne enote nimajo popolnih podatkov o svojih nepremičninah s katerimi upravljajo in razpolagajo,
ki bi jih skladno s predpisi morale imeti. Zaznavajo tudi razlikovanja med evidencami opredmetenih
osnovnih sredstev in registrom nepremičnin pri posamezni lokalni enoti. Ker sta obe evidenci med
seboj nepovezani, posledično prihaja do razlik med obema evidencama, čeprav bi morali biti
usklajeni.78
Republika Hrvaška je sprejela Strategijo upravljanja in razpolaganja s premoženjem v lasti
Republike Hrvaške za obdobje od 2013 do 2017 (Narodne novine 76/13), na podlagi katere, naj bi
tudi lokalne enote sprejele svoje strategije upravljanja in razpolaganja z nepremičninami, čeprav za
to ni predpisane zakonske zahteve. Večina lokalnih enot do konca leta 2015 ni sprejela predmetne
strategije, je pa revizija Državne revizije povzročila pospešeno pripravo in sprejem tovrstnih
strategij. Pri upravljanju z nepremičninami morajo lokalne enote ravnati kot dober gospodar, kar v
prvi vrsti pomeni najprej vzpostaviti celovit popis vseh nepremičnin v lasti lokalne enote z navedbo
stanja, v katerem se nepremičnine nahajajo in določitvijo njihove tržne vrednosti ter pomembnosti
določene nepremičnine za lokalno enoto in njeno strategijo razvoja. Vse z upoštevanjem odhodkov
in prihodkov od določene nepremičnine, zaradi čim boljšega izkoristka le te. 79 Tudi za popis
nepremičnin ne obstoji nobena zakonska zahteva, zato veliko občin nima narejenega celovitega
popisa nepremičnin. Popise premoženja pripravljajo občinske uprave zaradi lažjega izvajanja
vsakdanjega dela in učinkovitega upravljanja z nepremičninami ter zavedanja pomembnosti
tovrstnega popisa nepremičnin. Marsikateri popis pa ne zajema vseh nepremičnin, ki so v lasti
občine, saj ne gre za sistematično in celovito zbirko, pripravljeno po določenem protokolu. Državna
revizija je občinam dala priporočilo, da sprejmejo tako strategije upravljanja in razpolaganja s
premoženjem, kot tudi izvedejo celovit popis premoženja.
Tako kot v Sloveniji so tudi na Hrvaškem občine lastnice različnega premoženja: zemljišč,
poslovnih prostorov, stanovanj, javnih površin (ulice, trgi, zelene površine, ceste, kolesarske steze,
zaklonišča, igrišča in parkirišča..), športnih objektov, kulturnih objektov, komunalne infrastrukture
(javna razsvetljava, odlagališča odpadkov, meteorno odvodnjavanje, fekalna kanalizacija,
pokopališča), podjetij. Za določene vrste premoženja, se enako kot v Sloveniji, uporabljajo
specialni zakoni, kot so: Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11
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Povzeto iz Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti, Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Državni ured za reviziju, Zagreb, marec 2016, stran 14.
79
Glej Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Umaga za razdoblje od 2016. - 2021., Umag,
december 2015, stran 3.
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in 64/15); Zakon o najmu stanova (Narodne novine 94/96, 48/98, 66/98 in 22/06); Zakon o cestama
(Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 in 92/14); Zakon o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine 39/13 in 48/15); Zakon o grobljima (Narodne novine 19/89 in 50/12); Zakon o
koncesijama (Narodne novine 143/12); Zakon o šumama (Narodne novine 140/05,, 82/06, 129/08,
80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 in 94/14); Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11,
130/11, 56/13 in 14/14); Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13); Zakon o
turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
(Narodne novine 92/10).

2.3.2 Opredelitev pojmov stvarnega premoženja z vidika stvarnega prava
Tudi na Hrvaškem je potrebno za opredelitev vsebine pojmov stvarnega premoženja, uporabiti
pojme in razlage iz stvarnega prava, in sicer iz ZVDSP.
Stvari, ki so v lasti lokalnih enot, ZVDSP ureja v 35. členu z naslovom »Splošno o lastništvu
Republike Hrvaške in drugih oseb javnega prava«. Značilnosti stvari, ki so last lokalnih enot so
sledeče:



Lokalne enote, ki so nosilke lastninske pravice, so v pravnih razmerjih izenačene z vsemi
ostalimi zasebnimi lastniki, če ni z zakonom določeno drugače, upoštevajoč načelo, da
obstaja samo ena vrsta lastninske pravice.



Pooblastila za razpolaganje, upravljanje in uporabo stvari, ki so last lokalnih enot ima
izvršna oblast (župan), vendar z omejitvijo do zneska določenega v proračunu, do katerega
lahko samostojno razpolaga, preko tega zneska pa lahko razpolaga le s soglasjem
občinskega sveta.



Namembnost posamezne dobrine v lasti lokalne enote določa zakon ali neposredno župan.



Javno dobro v splošni rabi, katerega lastnice so lokalne enote, lahko uporabljajo vsi, na
način kot to odredi organ, ki upravlja s tem javnim dobrim. Če ni drugače določeno, veljajo
zanje enaka pravila kot za stvari splošnega pomena.



Javne dobrine v javni rabi, ki so last lokalnih enot služijo neposredno izvrševanju dejavnosti
in nalog lokalnih enot ter organov in institucij v njihovi lasti.



Vse druge stvari, ki so last lokalnih enot in ne spadajo med javno dobro v splošni rabi in
javno dobro v javni rabi, služijo lokalnim enotam in prihodki iz naslova le teh, so del
proračuna lokalne enote.



Vsak, ki odloča in upravlja s stvarmi, ki so last lokalnih enot mora ravnati skladno z
načelom dobrega gospodarja in odgovarja za svoja ravnanja po splošnih pravilih civilnega
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prava.80

2.3.2.1 Pojem stvari (premičnine in nepremičnine)
Predmet lastninske pravice in drugih stvarnih pravic je lahko vsaka premična stvar (premičnina) ali
nepremična stvar (nepremičnina), razen tistih, ki za to niso sposobne. Skladno z ZVDSP so stvari
telesni deli narave, ki so različni od ljudi in služijo ljudem za uporabo. Šteje se, da so stvari tudi vse
tisto, kar je z zakonom določeno (2. člen). Stvari morajo biti telesne (že obstoječe in ne šele
bodoče), posamično določene (stvar ne more biti pšenica, lahko pa je pšenica v določenem silosu)
in koristne za ljudi. Stvar ne more biti človek, pri čemer je sporno ali so lahko stvar človeški organi,
ločeni od človeškega telesa. 81 Naravne sile se štejejo za stvari, če jih človek lahko obvladuje.
Stvari so kot predmet stvarnih pravic telesni deli narave, različni od ljudi, vključno z naravnimi
silami, ki služijo fizičnim in pravnim osebam pri zadovoljevanju njihovih ekonomskih ali duhovnih
potreb, če so lahko glede na njihove naravne lastnosti ali na podlagi zakona, v lasti določenega
subjekta. Vse telesne stvari delimo na dve veliki skupini premičnine in nepremičnine.82
Premičnine so stvari, ki se jih lahko premesti z enega mesta na drugo, brez da se bistveno
poškodujejo. Stvari, ki so po svoji naravi premičnine, se v pravnem smislu štejejo kot nepremičnine,
če so pritiklina nepremične stvari, ali jih zakon enači z nepremičninami (4. odstavek 2. člena
ZVDSP).
Nepremičnina je prostorsko omejeni del zemeljske površine, skupaj z vsem kar je z zemljiščem
trajno spojeno, nad ali pod površino, če zakon ne določa drugače (3. odstavek 2. člena ZVDSP).
Nepremičnine so opredeljene tudi v 9. členu, ki določa, da je posamezna nepremičnina prostorsko
odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami, ki so z njo sorazmerno trajno
povezane na njeni površini ali pod njo; ali, če je več zemljiških parcel vpisanih v zemljiški knjigi v
isti zemljiškoknjižni vložek, le te pa so združene v eno telo (zemljškoknjižno telo), ki je kot takšno
ena nepremičnina. Trava, drevesa, plodovi in vse uporabne stvari, ki jih zemlja rodi na svoji
površini so del te nepremičnine, vse dokler se ne ločijo od zemlje. Vse kar je na površini, iznad ali
pod površino zemlje zgrajeno in namenjeno, da tam trajno ostane, ali je v nepremičnino vgrajeno, k
njej dograjeno, na njej zgrajeno, ali kako drugače z njo trajno spojeno, je del te nepremičnine, vse
dokler se od nje ne loči. Vendar niso sestavine zemljišča tiste zgradbe in drugo, kar je z
zemljiščem spojeno zaradi nekega začasnega namena (npr. barake, kioski). Prav tako niso
sestavni del zemljišča tiste zgradbe in drugi gradbeni objekti, ki so trajno povezani s tem
80
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zemljiščem, če jih od njega pravno ločuje stvarna pravica, ki svojega imetnika pooblašča, da ima
na tem tujem zemljišču takšno stavbo ali drugi gradbeni objekt v svoji lasti. Enako smiselno velja
za zgradbe in druge gradbene objekte, katere od zemljišča ali splošnega dobra pravno ločuje na
zakonu temelječa koncesija, ki svojega imetnika pooblašča, da na temu zemljišču ima takšno
zgradbo ali drugi gradbeni objekt v svoji lasti. Stroji in druge podobne naprave, ki bi sicer bili del
neke nepremičnine, se ne štejejo kot sestavni del te nepremičnine, temveč so samostojne stvari,
če se s soglasjem lastnika nepremičnine v zemljiški knjigi zaznamuje, da so le ti lastnina druge
osebe. Učinek zaznambe v zemljiški knjigi traja vse dokler ne bo izbrisana, s tem, da ta učinek,
tudi brez izbrisa preneha po preteku petih let od vpisa, vendar ta rok miruje v času stečajnega ali
izvršilnega postopka. Pravice, ki obstajajo v korist neke nepremičnine, se štejejo kot sestavina te
nepremičnine (9. člen ZVDSP). Tudi v hrvaškem pravnem redu je od 1. januarja 1997 v veljavi
načelo superficies solo cedit, torej načelo povezanosti nepremičnine z vsem, kar je z njo trajno
spojeno (3. odstavek 9. člena ZVDSP), če ni z zakonom določeno drugače. 83 Pravni posli,
sklenjeni v nasprotju z načelom enotnosti nepremičnine z vsem, kar je z njo spojeno, nimajo
pravnih učinkov (3. odstavek 366. člena ZVDSP). Nepremičnina in zemljišče imata s pravnega
vidika, enak pomen (1. člen Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99,
114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 in 60/13)).
Nepremičnina je torej geodetsko odmerjena zemljiška parcela, z vsem kar je na njej trajno spojeno,
nad ali pod njo. Zemljiška parcela je del zemeljske površine, ki je geodetsko odmerjen in ima svojo
oznako, s čemer se razlikuje od ostalih zemljiških parcel. Geodetska določitev oblike, površine in
položaja zemljiške parcele v prostoru je način za njeno individualizacijo. Nepremičnine so predmet
stvarnih pravic kot katastrsko določene zemljiške parcele. Če so vpisane v zemljiško knjigo (pri
čemer, bi vse zemljiške parcele morale biti vpisane, pa niso), so predmet stvarnih pravic kot
zemljiškoknjižno telo. Zemljiškoknjižno telo je ena ali več zemljiških parcel, ki so vpisane v isti
zemljiškoknjižni vložek.84
Zakon lahko določene vrste pravic ali karkoli drugega izenači s stvarmi, v tem primeru se to šteje
kot premična stvar, kot nepremičnina pa se šteje samo v primeru, če je spojena z lastnino
nepremičnih stvari, ali kot breme le teh, ali je z zakonom določena kot nepremičnina. V dvomu ali
gre za premičnino ali nepremičnino, se šteje da je stvar premičnina (2. člen ZVDSP).

2.3.2.2 Stvari in njene sestavine
Predmet lastninske pravice je posamično določena stvar. Kdor ima lastninsko pravico ali katero
drugo stvarno pravico na kakšni stvari, je tudi lastnik vsega kar k njej pripada, če ni z zakonom
83
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drugače določeno. Sestavina stvari je vsak njen del, vse kar se z njo sorazmerno trajno spoji
(prirast) in tudi vsak njen plod, vse do ločitve od glavne stvari. Sestavina stvari je tudi vse tisto, kar
je njena pritiklina (5. člen ZVDSP). Stvar obstaja dokler ima svojo identiteto in preneha obstajati kot
samostojna stvar, ko se brez možnosti vrnitve v prejšnje stanje, spremeni v novo stvar ali ko trajno
postane del druge stvari, tako da je ni več mogoče odtujiti od le te.85
Vsaka stvar je sestavljena iz delov stvari, pri čemer je razlika, ali gre za bistvene ali nebistvene
sestavne dele. Splošna predpostavka ali gre za bistveni ali nebistveni del je v tem, ali je možno
posamezni del ločiti od glavne stvari, brez da bi se uničila celotna stvar oziroma njen del.
Razlikovanje je pomembno zlasti zaradi pravnih posledic, saj bistveni del stvari, ne more biti
samostojen predmet stvarnih pravic in na njem ne morejo obstajati drugačne stvarne pravice od
tistih, ki obstajajo na celotni stvari. Na nebistvenem delu stvari pa lahko obstajajo drugačne stvarne
pravice kot na stvari sami. Glede na možnost ločitve posameznega dela stvari od stvari kot celote
je odvisna pravna samostojnost posameznega sestavnega dela stvari.86

2.3.2.3 Deli stvari
Del stvari, ki ga ni možno fizično ločiti od glavne stvari, ne da bi poškodovali enega ali obeh
predmetov (bistveni del), ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic, če ni z zakonom
drugače določeno. Na delih stvari, ki niso bistveni (ločljivi del) obstajajo iste pravice kot na celotni
stvari, razen, če na takšnem delu, obstaja na posebni pravni osnovi neka pravica v korist neke
druge osebe. Ne glede na to, ali je stvar deljiva ali ne, v pravnem smislu se jo razdeli na vsebinsko
enake dele, katerih velikost je določena v sorazmerju do celotne stvari (idealni deleži), če ni
drugače določeno. Vsak idealni delež stvari je ločljivi del te stvari. Pridobitelj celotne stvari ali
stvarnih pravic na njej, ki ni vedel, niti ni moral vedeti, da na ločljivem delu te stvari obstaja pravica
nekoga drugega, ki je različna od pravice na celotni stvari, pridobi celotno stvar, oziroma pravico
na njej, ne glede na to pravico druge osebe. V takšnem primeru je pravica te osebe prenehala, ali
pa bo lahko za to zahtevala nadomestilo od tistega, ki je stvar odtujil, kar se bo presojalo po
obligacijsko pravnih pravilih. Z ločitvijo dela stvari ne prenehajo dosedanje pravice, če ni kaj
posebnega določeno (6. člen ZVDSP). Tisti, ki trdi, da ima kakšno pravico na nebistvenem
sestavnem delu stvari, mora to dokazati.

Za bistveno sestavino stvari gre, ko se je le ta z drugo stvarjo tako povezala, da je izgubila svojo
pravno samostojnost in deli enako usodo kot glavna stvar. Na nebistvenih sestavinah pa obstajajo
enake pravice kot na glavni stvari in so lahko samostojen predmet stvarnih pravic. Na Hrvaškem
ločeno urejajo bistvene in nebistvene sestavine stvari, kar smo poznali tudi v naši pravni ureditvi
85
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pred sprejetjem Stvarnopravnega zakonika, ki je začel veljati 1. januarja 2003.

2.3.2.4 Pritikline
Pritiklina je premična stvar, ki jo je njen lastnik namenil, da kot stranska trajno služi namenu glavne
stvari in je v takšnem prostorskem razmerju do glavne stvari, ki ustreza temu namenu. Ni pritiklina
stvar, ki se jo v prometu ne šteje za pritiklino. Stvar, ki se začasno uporabi v namene druge stvari,
ne postane pritiklina. Začasno prenehanje uporabe pritikline v namene glavne stvari, kot tudi
prenehanje prostorskega razmerja do glavne stvari, ji ne jemlje lastnosti pritikline. Šteje se, da so
namenjeni za trajno uporabo namenu stavbe, trajno namenjene kakšni proizvodnji ali obrtni
dejavnosti (poslovna stavba), kot glavni stvari, stroji in podobne naprave, namenjene opravljanju te
dejavnosti. Šteje se, da so namenjeni, da trajno služijo namenom nepremičnine, ki je namenjena
za kmetijsko proizvodnjo, kot glavni stvari, stroji in živina, ki so namenjeni za nadaljnjo proizvodnjo,
kmetijski proizvodi in seme, ki so potrebni za nadaljnjo proizvodnjo za tisti čas v katerem se lahko
pričakuje, da bodo takšni ali podobni pridobljeni s to proizvodnjo, kot tudi obstoječe gnojilo in
gorivo (7. člen ZVDSP). Realno breme in hipoteka na zemljišču obsegata tudi pritikline, če ni
določeno drugače. Stroji in podobne naprave so lahko last druge osebe, a mora biti to
zaznamovano v zemljiški knjigi. Stvar postane pritiklina po volji lastnika, na podlagi izjave ali s
konkludentnim dejanjem usmerjenim v to, da njegova stvar (pritiklina) trajno služi glavni stvari.
Pritiklina deli usodo glavne stvari, pravice, ki obstajajo na nepremičnini, obstajajo tudi na pritiklini,
ki pripadajo tej nepremičnini.87

2.3.2.5 Plodovi
Koristi so plodovi neke stvari ali pravice, kot tudi ugodnosti od uporabe kakšne stvari ali pravice.
Plodovi stvari so proizvodi, ki jih stvar daje po naravni poti (naravni plodovi), ali z določenim
posredovanjem dela od nekoga, kot tudi vse drugo kar stvar daje glede na svojo namembnost.
Plodovi določene pravice so donosi, ki jih ta pravica prinaša, glede na svoj namen, kot tudi pravice,
ki pooblaščajo na pridobitev plodov ali drugih delov stvari (civilni plodovi). Plodovi so tudi donosi,
katere stvar ali pravica daje iz nekega pravnega razmerja, kot so najemnine, zakupnine in obresti.
Plodovi pripadajo tistemu, kateremu pripada stvar ali pravica, ki jih prinaša, če na posebni pravni
osnovi, ne pripadajo komu drugemu. Kdor se sklicuje na obstoj takšne pravne osnove, mora to
dokazati. Kdor je dolžan predati plodove kakšne stvari ali pravice, ima pravico zahtevati povračilo
stroškov, ki jih je imel zaradi pridobivanja teh plodov, če bi jih imel dober gospodar, vendar ne več
od vrednosti plodov, ki jih je dolžan predati (8. člen ZVDSP). Plod je korist, ki jo prinaša stvar na
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tak način, da sama ostane popolna. Pod pojmom plodovi, razumemo neposredne plodove
(naravne plodove) ter posredne plodove (civilne plodove). Dokler se plodovi ne ločijo od matične
stvari so del le te.88
Od plodov Hrvatje ločijo še koristi od uporabe stvari, med katere štejemo koristi, ki jih stvar daje
preko njene uporabe, ne pa preko plodov. Govorimo na primer o koristi, ki jo ima človek od
uporabe hiše za življenje, od uporabe avtomobila za vožnjo, od uporabe glasbila za igranje in od
vsake druge uporabe določene stvari. Koristi od uporabe so lahko ali pa tudi niso neposredno
premoženjske, vsekakor pa predstavljajo korist tistemu, ki stvar uporablja. Pravico do vseh koristi,
ki izvirajo iz neke stvari, kot tudi koristi iz naslova uporabe te stvari, ima njen lastnik, razen, če
nima na podlagi kakšnega pravnega naslova (na primer: na podlagi služnosti, zastavne pravice)
tako pravico kdo tretji. Kdor uporabi stvar, ne da bi imel te pravice, ali jo uporabi v večjem obsegu
ali drugače kot mu pripada in je iz tega naslova za sebe dobil določene koristi, jih mora vrniti
tistemu, ki mu pripadajo.89

2.3.2.6 Javno dobro
V hrvaškem pravnem redu kot javna dobra v upravnopravnem smislu razumemo: splošno dobro,
javno dobro v splošni rabi in javno dobro v javni rabi ter javno dobro v interesu Republike
Hrvaške.90 Glede na namen premoženja, ki je last lokalne enote (ne glede na to kdo določi ta
namen, ali zakon ali župan), delimo premoženje na javno dobro v splošni rabi, javno dobro v javni
rabi in na lastništvo nad premoženjem, ki ni namenjeno ne splošni ne javni rabi.91
ZVDSP v 3. členu ureja splošno dobro in ga opredeljuje kot dele narave, ki po svojih lastnostih ne
morejo biti objekt stvarnih pravic in niti last fizičnih ali pravnih oseb, temveč so v uporabi vseh. To
so zrak, voda v rekah, jezerih in morju ter morska obala. Splošno dobro je v pristojnosti Republike
Hrvaške, ki zanje skrbi, jih upravlja in zanje odgovarja. V pravnem smislu niso deli splošnega
dobra one zgradbe in drugi gradbeni objekti, ki so na njem zgrajeni na podlagi koncesije, tako da le
te predstavljajo posebno nepremičnino dokler traja koncesija. Od splošnega dobra, ki je
nikogaršnja last, je treba razlikovati javno dobro, ki je lahko last države ali drugih oseb javnega
prava.92 Čeprav za splošno dobro kot celoto velja, da na njem ni mogoče imeti lastninske pravice,
ima lahko posameznik lastninsko pravico na delu splošnega dobra, ko je ta del ločen od celote.
88
Žuvela, Mladen, Vlasničkopravni odnosi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama,
Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdajanje, Organizator, Zagreb 2009, stran 27.
89
Gavella, Nikola, Stvarno pravo, Informator, Zagreb 1998, stran 74.
90
Seršić, V., Nakić, J., Upravljanje dobrima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Zbornik Pravnog fakultete Sveučilište
Rijeka, v. 34, br. 1, 2013, stran 570.
91
Jelčić, O., Prodaja, zakup i koncesije nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave in Republike Hrvatske, HGK –
Sektor za trgovinu, Dvanaesti forum poslovanja nekretninama, stran 6.
92
Tako tudi v Aviani, D., Zasebno korištenje opće-uporabljivih dobra u Hrvatskoj: Dometi i ograničenja, Zbornik radova
Pravnog fakulteta u Splitu, št. 46, 1/2009, strani 123-150.

42

Tako je na primer mogoče postati lastnik vode zajete iz reke in dane v posodo, četudi ni mogoče
biti lastnik vode v reki. Kar se je izločilo iz splošnega dobra in postalo samostojna stvar, je lahko
predmet stvarnih pravic.93
Posebej je treba razlikovati javna dobra, ki so v interesu Republike Hrvaške, za katere je
predpisan poseben pravni režim, različen od splošne stvarnopravne ureditve. Slednja so taksativno
našteta v Ustavi Republike Hrvatske (Narodne novine 85/2010 in 5/14) (morje, morska obala in
otoki, vode, zrači prostor, rudna in druga naravna bogastva, zemljišča, gozdovi, rastlinski in živalski
svet, drugi deli narave, nepremičnine kulturnega, zgodovinskega, gospodarskega ali ekološkega
pomena, za katere zakon določa, da so interes Republike Hrvaške) ali jih kot take opredeli zakon.
Na teh dobrih, ki niso v pravnem prometu, obstaja poseben režim koriščenja, razpolaganja in
uporabe, ki je določen z zakonom. Zanje ne velja lastniški režim in take nepremičnine niso vpisane
v zemljiški knjigi, ko z njimi upravlja in zanje skrbi Republika Hrvaška.94
Javno dobro v splošni rabi je lahko last države ali druge osebe javnega prava. Namenjeno je
uporabi vseh državljanov in vsak ga ima pravico uporabljati skladno z njegovim namenom, ki ga je
odredil pristojni državni organ in s skrbnostjo, da pri tem ne ovira drugih pri njegovi uporabi.
Uporaba takega javnega dobra je neosebna in anonimna in zanjo ni potreben noben upravni akt, s
katerim bi se taka uporaba dovolila. Sem štejemo vodno javno dobro, nacionalne parke, trge, itd.
Lastnik javnega dobra v splošni rabi je kot tak vpisan v zemljiško knjigo, pri čemer je potrebno
vpisati tudi državni organ ali ustanovo, ki z njim upravlja. Zaradi enakovredne uporabe splošnega
dobra in javnega dobra v splošni rabi, se šteje, da za javna dobra v splošni rabi veljajo enaka
pravila kot za splošno dobro, če ni z zakonom določeno drugače. O javnem dobru v splošni rabi
govorimo, dokler ima tak status in do takrat je tako javno dobro neodtujljivo.95
Javno dobro v javni rabi so stvari v lasti države ali lokalne enote, ki služijo za neposredno
opravljanje njihove javnopravne funkcije, in sicer za izvrševanje pravic in dolžnosti njihovih organov
in drugih ustanov (npr. zgradbe in poslovni prostori). Enako kot javno dobro v splošni rabi, je
potrebno tudi javno dobro v javni rabi vpisati v zemljiško knjigo, tako njenega lastnika kot tudi
organ, ki z njim upravlja.96
Enako kot pri nas, tudi na hrvaškem ločijo med naravnim javnim dobrim, ki je posledica delovanja
narave (reke, morja, jezera, zrak, it.) in grajenim javnim dobrim, ki je posledica delovanja ljudi in je
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Sektor za trgovinu, Dvanaesti forum poslovanja nekretninama, stran 7-8.
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njegov nastanek vezan na sprejem posebnega pravnega akta (pristanišča, ceste, itd.).97

2.3.3 Evidenca nepremičnin
V Hrvaškem sistemu je vodenje nepremičnin in pravic na njih, zasnovano na dveh registrih, in sicer
na katastru in zemljiški knjigi. Kataster vodi geodetska uprava, zemljiško knjigo pa zemljiškoknjižno
sodišče. V katastru se nepremičnine vodijo z njihovimi tehničnimi podatki, katastrski podatki
(katastrska parcela) so osnova za vzpostavitev, obnovo, vodenje in vzdrževanje zemljiške knjige.
Kataster nepremičnin je evidenca o prostorsko odmerjenih delih zemljišča, zgradbah in drugih
objektih, ki trajno ležijo na zemljišču ali pod njim ter o posebnih pravnih režimih na zemljišču, če ni
z zakonom določeno drugače (18. člen Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne
novine, 16/07, 152/08, 124/10 in 56/13)).

2.3.4 Javnost podatkov o stvarnem premoženju
Podatki o stvarnem premoženju so enako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem javni. Nekatere občine
imajo popis premoženja, ki ga imajo v lasti, objavljen na svoji spletni strani,98 česar na spletnih
straneh slovenskih občin ne zasledimo. Glede na vsebino načela javnosti, ki zahteva celo objavo
najpomembnejših sprejetih odločitev v zvezi z razpolaganjem s stvarnim premoženjem bi lahko
rekli, da je težnja o javnosti podatkov še nekoliko polj poudarjena kot v Sloveniji.

2.4 Premoženje občin v Republiki Italiji
2.4.1 Vrste premoženja katerega lastnice so občine
Enotni tekst Zakona o ureditvi lokalnih skupnosti iz leta 2000 št. 267 v 230. členu določa, da
premoženje lokalnih skupnosti sestavlja skupek vsega stvarnega premoženja oziroma dobrin ter
pravnih razmerij s pravicami in obveznostmi, ki se nanašajo na posamezno lokalno skupnost. Na
podlagi premoženjskih računovodskih izkazov se določi neto obseg kapitalske osnove. Lokalne
oblasti vključijo v bilanco stanja tudi postavke javnega dobra in jih, ob upoštevanju njihovih
značilnosti, posebej razlikujejo glede na določbe civilnega zakonika. Računovodski predpis določa
kategorije premičnin, ki se ne popisujejo, ker spadajo med blago široke porabe ali male vrednosti.

97
O vrstah javnega dobra je mogoče več prebrati v Jelušić, M., Javno vlasništvo u pravnom sustavu Republike Hrvatske,
Zbornik radova Pravnog fakulteta v Splitu, št. 1/2009, strani 151-165.
98
Na primer Občina Umag ima popis nepremičnin objavljen na spletni strani:
http://www.umag.hr/prva.aspx?stranica=6425&pid=3642&j=CRO, januar 2015, Občina Oprtalj pa na spletni strani
www.oprtalj.hr/index.php/mjesta/javna-nabava-5/item/download/656_26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33, december 2014.
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Premoženje lokalne skupnosti tako predstavljajo nepremičnine, premičnine, oprema, denar,
terjatve, ki se uporabijo, porabijo in pretvorijo za izvajanje javnih storitev in zadovoljevanje potreb
skupnosti. Pri obravnavanju premoženja lokalne skupnosti je potrebno upoštevati tudi obveznosti
do tretjih, kot so dolgovi, krediti in obveznosti, ki lahko obremenjujejo premoženje lokalne skupnosti.
Lokalne skupnosti so dolžne voditi popis premoženja, ki je usklajen z računovodskimi listinami in
ga sproti posodabljati. Do konca leta 2015 so morale lokalne skupnosti izvesti določene aktivnosti,
in sicer uskladiti popis premoženja zaradi realnega prikaza obstoječega stanja premoženja in
njegove vrednosti, prerazporediti posamezne vrste premoženja po ustreznih postavkah v
računovodskih listinah ter premoženje ovrednotiti skladno z Zakonom št. 118/2011.99 Enako kot na
Hrvaškem, tudi v Italiji ugotavljajo, da veliko lokalnih skupnosti ne ve, katerega nepremičnega
premoženja so lastnice, saj nimajo še vzpostavljenih ažurnih popisov premoženja. Problem so tudi
vrednosti premoženja evidentirane v poslovnih knjigah, ki so v mnogo primerih nerealno
postavljene, zato je potrebno v vsakem konkretnem primeru ugotavljati realno vrednost
premoženja.100 Lokalne skupnosti so lastnice velikega števila nepremičnega premoženja. Iz analize
podatkov, ki jih je zbiralo Ministrstvo za finance izhaja, da so lokalne skupnosti upravljavke 69 %
vsega nepremičnega premoženja, ki je last države oziroma lokalnih enot, glede na zbrane podatke,
pri čemer je potrebno opozoriti, da kljub zavezi, niso vse občine posredovale zahtevanih podatkov
o svojem nepremičnem premoženju.101
Po določbah Civilnega zakonika so občine lastnice treh vrst premoženja: »beni demaniali« ali
javno dobro, »beni patrimoniali indisponibili« ali nerazpoložljivo premoženje in »beni patrimoniali
disponibili« ali razpoložljivo premoženje občine. Za vsako vrsto premoženja velja svoj pravni režim.
Beni demaniali so neodtujljivi, ni jih mogoče priposestvovati, na njih ni mogoča razlastitev in ne
morejo biti predmet pravic v korist tretjih, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon. So
»res extra commercium«, torej stvari izven pravnega prometa in zato nimajo tržne vrednosti.102
Beni patrimoniali indisponibili so podvrženi enakemu pravnemu režimu kot beni demaniali, pri
čemer se lahko pod določenimi pogoji izvzamejo iz javnega dobra in odtujijo, prav tako je mogoče
na njih ustanoviti stvarne pravice v korist tretjih. Težnja je, da ostanejo v javni uporabi, lahko pa se
njihova namembnost tudi spremeni. Ostalo razpoložljivo premoženje občine je podvrženo
enakemu pravnemu režimu kot velja za fizične in pravne osebe, in sicer veljajo zanj določila
Civilnega zakonika.103
Iz dokumenta »Analisi del conto del patrimonio attivo dei comuni per l'anno 2009«, 104 ki ga je
99
Glej http://www.gaspari.it/documenti/inventario-Scheda%20Tecnica.pdf.
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Vermiglio, Carlo, Tesi di Dottorato XX Ciclo – 2004/07, Il patrimonio immobiliare degli enti locali. Asetti gestionali e di
valutazione, Universita degli Studi diRoma Tre, Rim, šolsko leto 2007-2008, stran 32-33, http://dspaceroma3.caspur.it/bitstream/2307/187/1/tesi.
101
Oliverio, Mara, Osservatorio enti locali, Patrimonio P.A., Fondazione nazionale dei commercialisti, junij 2015, stran 11-13.
102
Oliverio, Mara, Osservatorio enti locali, Patrimonio P.A., Fondazione nazionale dei commercialisti, junij 2015, stran 2.
103
Caringella, Francesco, Manuale di diritto amministrativo, Tipografia »Mori & C. S.p.A.«, Varese, 2006, stran 735.
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Dokument je dostopen na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, Sarnataro, R., Le prospettive aperte dalla riforma
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pripravil dott. Roberto Pacella, izhaja, da je od vsega premoženja, katerega lastnice so lokalne
skupnosti, javnega dobra 38,80%, nerazpoložljivega premoženja je 48,16% in razpoložljivega
premoženja 13,04%. Razpoložljivo premoženje vrednotijo na 15,79 milijard eurov, v okviru
katerega je vrednost zemljišč 3,68 milijard.

2.4.2 Opredelitev pojmov stvarnega premoženja z vidika stvarnega prava
2.4.2.1 Pojem stvari (premičnine in nepremičnine)
Codice civile določa, da se štejejo za stvar vse stvari, ki so lahko predmet pravic (810. člen). Kot
stvar se tako ne štejejo vsi predmeti, ki obstajajo v naravi, temveč le tisti, ki so predmet pravic. Da
se lahko nek predmet šteje za stvar, mora biti dostopen in uporaben, kar pomeni, da mora imeti
določeno vrednost. Stvar ima določeno vrednost, ko obstaja v omejenih količinah in je dostopna.
Navedeno pomeni, da se ne štejejo za stvar zrak, zvezde ali sonce, saj obstajajo v neomejenih
količinah in jih lahko vsakdo uporablja brez škode za drugega. Je pa stvar električna energija, ki jo
proizvedejo sončni kolektorji. Izpolnjene morajo biti tri predpostavke, da govorimo o stvari:
uporabnost, dostopnost in omejena količina.105 Poleg predmetov, ki imajo določeno vrednost, se za
stvar štejejo tudi pravice, saj imajo tudi slednje določeno vrednost in so v pravnem prometu. V tem
smislu tudi civilni zakonik v več določbah smatra pravico za stvar.106
Ko govorimo o stvari v pravnem smislu, imamo v mislih izredno širok pojem stvari, ki zajema tudi
stvar v ekonomskem smislu, saj se nanaša na vse pravno zaščitene stvari. Pravni pojem stvari je v
medsebojni korelaciji s konceptom lastništva, saj so stvari tisti predmeti, za katere obstaja interes
človeka, jih imeti za svoje in imeti na njih lastne pravice, ki izključujejo pravice drugih, da bi to stvar
uporabljali. Stvari ne morejo biti tisti predmeti, za katere pravo to prepoveduje, kot so na primer deli
človeškega telesa ali zaščitene rastlinske vrste.107

Stvari delimo na materialne in nematerialne. Materialne stvari so vse tiste, ki jih lahko zaznamo z
našimi čutili in so telesne, kot na primer prstan, miza, žival. Nematerialne stvari so tiste, ki niso
telesne in jih ne moremo zaznati z našimi čutili, temveč z razumom, kot na primer pravice in
intelektualna lastnina.108
Naslednja delitev, je delitev stvari na nepremičnine, premičnine in premičnine, ki so vpisane v javni
register. Nepremičnine so zemljišča, ter vse kar je naravno ali umetno spojeno z njimi.
del titolo V della Costituzione, april 2003, http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/2012Analisi_CPA_com2009.html
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Tako tudi v Pizzullo, Michele, L'agente immobiliare, Maggioli S.p.A., Republica San Marino, januar 2014, stran 67.
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Glej http://www.dirittoprivatoinrete.it/le_cose_ed_i_beni.htm, Rim, marec 2012.
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Nepremičnin ni možno premakniti brez škode za njihovo bistvo, sem štejemo zgradbe, drevesa in
druge konstrukcije.109 Civilni zakonik definira nepremične stvari kot tla, izvire, vodotoke, drevesa,
stavbe in ostale konstrukcije tudi, če so začasno spojene s tlemi in na splošno vse, kar je naravno
ali umetno spojeno s tlemi. Za nepremičnine se štejejo tudi mlini, kopališča in vse ostale plavajoče
strukture, ki so pritrjene na obalo ali na strugo reke in so trajno tam zaradi njihove uporabe. Vse
ostale stvari so premičnine (812. člen).
Če zakon ne določa drugače, se določbe, ki se nanašajo na nepremičnine, uporabljajo tudi za
stvarne pravice, katerih predmet so nepremičnine in s tem povezana dejanja; določbe, ki se
nanašajo na premičnine pa se uporabljajo za vse ostale pravice (813. člen).
Premičnine so vse stvari, ki niso nepremičnine (3. odstavek 812. člena). Za premičnine se štejejo
tudi naravne energije, ki imajo ekonomsko vrednost (814. člen). Premičnina je tudi voda, ki je
nehala teči ali voda, ki je bila umetno zajeta, kot tudi voda v cisternah ali voda, ki teče po ceveh.
Drevo je sicer del zemljišča postane pa premičnina in kot tako predmet samostojnih pravic, ko se
od zemljišča loči.110
Premičnine, ki so vpisane v javne registre, so predmet ureditve posebnih zakonskih določb, če le
teh ni, se uporabljajo določbe, ki veljajo za premičnine (815. člen). Slednje so nekako med
premičninami in nepremičninami. Običajno veljajo zanje posebni zakoni, če teh ni pa se uporabljajo
določbe Civilnega zakonika, ki urejajo premičnine. Razlika med premičninami vpisanimi v javni
register in ostalimi premičninami, je v prenosu lastništva (pogodba mora biti v pisni obliki) in tudi v
možnosti ustanovitve hipoteke, na njih (hipoteka se vpiše v javni register). Zanje je značilno, da
imajo posebno identifikacijsko številko. Sem štejemo avtomobile, ladje, letala. 111

2.4.2.2 Skupnost stvari
Štejejo se za enotno (univerzalno) stvar, skupek vseh stvari, iz katerih je univerzalna stvar
sestavljena, če imajo te stvari enako namembnost in so last iste osebe. Posamične stvari, ki
sestavljajo skupno stvar so lahko predmet posameznih aktov in pravnih odnosov (816. člen). Da
gre za univerzalno stvar morajo biti izpolnjene tri predpostavke, da gre za skupek stvari, da so le te
last iste osebe in da delijo enako usodo. Vsaka posamična stvar, ki je del univerzalne stvari
ohranja svojo samostojnost in tudi svojo funkcijo, tako da jo je mogoče uporabljati tudi ločeno od
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ostalih stvari. Univerzalna je lahko tako premična kot tudi nepremična stvar (npr. hoteli).112
Ločiti je potrebno med glavno stvarjo in sestavinami stvari. Glavna stvar je samostojen predmet
pravic, sestavina pa je stvar, katere funkcija je v tem, da je del glavne stvari (npr. motor v barki).

2.4.2.3 Pritikline
Pritikline so stvari, ki so trajno namenjene služenju ali olepševanju druge stvari. Namen pritikline
lahko določi njen lastnik ali kdor ima stvarno pravico na njej (817. člen). Da je neka stvar lahko
pritiklina je pomembna njena namembnost in njena trajnost služiti uporabi ali olepšavi glavne stvari.
Pritiklina je funkcionalno povezana z glavno stvarjo in postane pritiklina tako, da se dejansko
nameni glavni stvari. Pritikline so lahko fizično združene z glavno stvarjo, ali pa so od nje ločene.
Če je stvar tako fizično združena z glavno stvarjo, da postane njen sestavni del, ne more biti
pritiklina. Prenos lastninske pravice na glavni stvari pomeni tudi prenos lastninske pravice na
pritiklini (1477. člen Civilnega zakonika), prav tako se užitek na glavni stvari razširi tudi na pritiklino
(2810. člen Civilnega zakonika).113 Na primer kmetijsko zemljišče predstavlja glavno stvar, živina in
kmetijski pripomočki pa so pritikline.114
Pravna razmerja, katerih predmet je glavna stvar, se nanašajo tudi na pritikline razen, če ni
drugače določeno. Pritiklina je lahko predmet samostojnih pravic in pravnih razmerij. Prenehanje
statusa pritikline ni mogoče uveljavljati proti tretjim osebam, ki so pred tem pridobili pravice na
glavni stvari (818. člen Civilnega zakonika). Namen pritikline, da služi uporabi ali olepšavi glavne
stvari ne vpliva na prej obstoječe pravice tretjih oseb, ki jih imajo ti na pritiklini. Teh pravic ni
mogoče uveljavljati proti dobrovernim tretjim osebam, če ne izvirajo iz predhodnega vpisa v javni
register, ko je glavna stvar nepremičnina ali premičnina, ki je vpisana v javni register (819. člen).

2.4.2.4 Plodovi
Naravni plodovi so neposreden proizvod stvari, ne glede na to ali je za to potrebno posredovanje
človeka ali ne, kot na primer kmetijski pridelki, drva, deli živali, surovine iz rudnikov, kamnolomov in
barij. Do ločitve, so plodovi del glavne stvari, lahko pa se z njimi razpolaga kot z bodočo
samostojno stvarjo. Civilni plodovi so tisti, ki izvirajo iz pravnega razmerja upravičenca. To so
obresti od glavnic, letne zakupnine, doživljenjske in druge rente, najemnine (821. člen Civilnega
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zakonika).
Naravni plodovi pripadajo lastniku stvari, ki jih proizvaja razen, če je njihova lastnina dodeljena
drugim. V tem primeru se lastništvo pridobi z ločitvijo plodov od glavne stvari. Kdor si prilasti
plodove, je dolžan povrniti stroške proizvodnje in pobiranja, tistemu, ki je te stroške imel, vendar le
do višine vrednosti plodov. Civilni plodovi se pridobivajo dan za dnem, glede na dolžino trajanja
pravice (821. člen).

Plodovi, dokler so del glavne stvari, delijo usodo glavne stvari. Naravni plodovi nastanejo po
naravni poti, civilni plodovi pa so posledica določenega pravnega razmerja. Bistvena značilnost
plodov je, da so redni in obnovljivi, ni pa nujno, saj je lahko plod tudi enkraten (npr. biser v školjki).
Plodovi so posledica glavne stvari in ne vplivajo na njen obstoj, saj gre za proizvod glavne stvari.
Ne moremo govoriti o plodovih, če z uporabo stvari le to porabimo ali izčrpamo. Izjema so surovine
iz rudnikov in jam, ki jih zakonodaja opredeljuje kot plodove, čeprav njihovo izkopavanje pomeni
izčrpanje glavne stvari.115

2.4.2.5 Javno dobro
Javno dobro je last države ali drugih javnih organov in je predmet normativnega urejanja v
upravnem pravu. Lahko bi rekli, da Civilni zakonik pozna dve vrsti javnega dobra, in sicer »beni
demaniali« kot javno dobro, ki ga poznamo tudi v Sloveniji in »beni patrimoniali indisponibili«, kot
ostalo nerazpoložljivo premoženje. Oboji so neke vrste javnega dobra, ki se razlikujeta glede na
svojo funkcionalnost.

Beni demaniali so tisto javno dobro, katerih funkcija je eksistencialnega pomena, lahko so last
države ali druge lokalne oblasti in so v vsakem primeru izven pravnega prometa. So neodtujljivi in
ne morejo biti predmet pravic v korist tretjih oseb, razen v obsegu in na način, ki ga določa zakon
(823. člen Civilnega zakonika). Pripadajo državi in tvorijo javno dobro morsko obalo, plaže, sidrna
pristanišča in pristanišča, reke, vodotoke, jezera in ostale vode, ki jih zakon opredeljuje kot javne,
stvaritve, ki služijo državni obrambi. Če pripadajo državi, tvorijo javno dobro tudi ceste, avtoceste in
železnice, letališča, vodovodi, nepremičnine zgodovinskega, arheološkega in umetnostnega
pomena v skladu z zakoni iz tega področja, muzejske, galerijske, arhivske in knjižničarske zbirke in
ostale stvari, za katere zakon določa režim javnega dobra (822. člen). Na njih ni mogoče
priposestvovanje kot tudi ne pridobitev drugih pravic. So pa lahko predmet koncesijskega razmerja
in kot taki vir dohodka. 116 Gre torej za premoženje namenjeno neposredni javni rabi vsem
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koristnikom tega premoženja. Za zaščito javnega dobra je pristojen upravni organ. Ta lahko
postopa v upravnem postopku, ali uporabi običajna sredstva za zaščito lastnine in posesti, ki jih
ureja zakonik (823. člen Civilnega zakonika). Vse naštete stvari, ki so last pokrajin ali občin, sodijo
prav tako v režim javnega dobra. Pod enak režim sodijo tudi pokopališča in tržnice (824. člen
Civilnega zakonika). V režim javnega dobra spadajo tudi državne, pokrajinske in občinske stvarne
pravice na stvareh, ki so v lasti drugih subjektov, če so te pravice ustanovljene v korist stvari, ki so
javno dobro ali če gre za uveljavljanje javnega interesa, ki je skladen s tistim, kateremu služijo te
stvari (825. člen Civilnega zakonika).
Beni patrimoniali indisponibili so nerazpoložljivo premoženje, ki je last države ali lokalne oblasti in
je lahko predmet pravic zasebnega prava, če so te združljive z namenom splošne rabe
nerazpoložljivega premoženja. Mednje štejemo gozdove, ki so z zakonom opredeljeni kot gozdno
javno dobro, rudnike, kamnolome, in barja, v primerih ko je lastniku zemljišča odvzeta možnost
razpolaganja z njimi, stvari zgodovinskega, arheološkega, praarheološkega, paleontološkega ali
umetnostnega pomena, ne glede na to, kdo ali kako jih je našel pod površjem, stvari
predsedniškega kabineta, kasarne, orožje z opremo, vojaška letala in ladje. Nerazpoložljivo
premoženje države, pokrajine in občine tvorijo tudi zgradbe javnih uradov, njihova oprema in ostale
stvari, ki služijo izvajanju javnih storitev (826. člen Civilnega zakonika). Njihov namen je
zadovoljevati splošne potrebe ljudi. Lahko so podvrženi določbam zasebnega prava, če so te
združljive z njihovo namembnostjo, ne morejo pa biti predmet pogodb, ki bi bile v nasprotju z
njihovo splošno rabo.117 Namembnost takega javnega dobra se lahko spremeni le na način, ki ga
določa zakon. Do spremembe namembnosti, torej do izvzema iz statusa javnega dobra, takega
javnega dobra ni mogoče odtujiti, je pa lahko predmet koncesije. 118 Pravni režim na tovrstnem
javnem dobru je zelo podoben pravnemu režimu, ki velja za »beni demaniali«, saj tudi na njem ni
mogoče priposestvovanje in razlastitev. Medtem ko, javno dobro zagotavlja zadovoljevanje
javnega interesa neposredno vsem, nerazpoložljivo premoženje zagotavlja zadovoljevanje javnega
interesa le posredno, in sicer bodisi vsem, bodisi le nekaterim posameznikom. Plaža je na primer
naravno javno dobro, po kateri lahko vsakdo hodi, vrtec ali osnovna šola pa je namenjena le
določeni skupini ljudi (otrokom, šolarjem in njihovim staršem).119
Poleg navedenega, poznajo v Italiji tudi »beni patrimoniali disponibili« ali razpoložljivo premoženje,
ki je last države ali drugih lokalnih oblasti in katerega namen ni zadovoljevanje splošnih interesov.
To premoženje je dovoljeno odtujiti skladno z določbami Civilnega zakonika, enako kot velja za
http://www.altalex.com/documents/news/2007/12/17/i-beni-tentativo-di-sintesi-ed-aspetti-qualificatori in Vermiglio, Carlo, Tesi di
Dottorato XX Ciclo – 2004/07, Il patrimonio immobiliare degli enti locali. Asetti gestionali e di valutazione, Universita degli Studi di
Roma Tre, Rim, šolsko leto 2007-2008, stran 30-31, http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/187/1/tesi%20%20Cvermiglio.pdf.
117
Cassano, Giuseppe, I beni: tentativo di sintesi ed aspetti qualificatori, 13.12.2007,
http://www.altalex.com/documents/news/2007/12/17/i-beni-tentativo-di-sintesi-ed-aspetti-qualificatori
118
Glej tudi Pasquini, C., I beni e la proprieta nel diritto, 2001 http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=5&id=18.
119
Vermiglio, Carlo, Tesi di Dottorato XX Ciclo – 2004/07, Il patrimonio immobiliare degli enti locali. Asetti gestionali e di
valutazione, Universita degli Studi diRoma Tre, Rim, šolsko leto 2007-2008, stran 30-32, http://dspaceroma3.caspur.it/bitstream/2307/187/1/tesi
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premoženje kogarkoli, ne da bi bilo potrebno pri tem upoštevati določbe upravnega prava. Na tem
premoženju je mogoče priposestvovanje in tudi razlastitev.120 V to premoženje spada vse ostalo
premoženje, ki ne spada v javno dobro ali nerazpoložljivo premoženje.

2.4.3 Evidenca nepremičnin
V Italiji se prav tako srečujejo s problemom nevzpostavljenih evidenc nepremičnega premoženja, ki
je skupen tako Sloveniji kot tudi Hrvaški. Ministrstvo za finance je zato izvedlo projekt »Premoženje
javnih organov«, v okviru katerega so morali vsi javni organi posredovati informacije o svojem
premoženju v zahtevano bazo podatkov. Zavzeto je namreč stališče, da lahko učinkovito
upravljanje z javnim premoženjem pomeni začetek fiskalne konsolidacije. Ministrstvo je zato
zahtevalo od vsakega posameznega javnega organa, podatek o vsaki posamični vrsti premoženja
(stvari ali deležu v podjetju oziroma organizaciji). Popis premoženja je tako dolžna imeti vsaka
lokalna skupnost, saj je brez tega nemogoče oceniti višino amortizacije in zalog. Popis je potrebno
sprotno posodabljati in ga ažurirati ob koncu vsakega proračunskega leta. Predvidenih je več vrst
popisa, glede na vrsto premoženja, in sicer popis javnega dobra v splošni rabi, ki je naravno javno
dobro, popis javnega dobra v splošni rabi, ki je grajeno javno dobro, popis razpoložljivega
premoženja, popis premičnega premoženja v javni rabi, popis razpoložljivega premičnega
premoženja, popis kreditov, popis obveznosti, popis vseh pravnih naslovov in dejanj, ki se
nanašajo na premoženje in njegovo upravljanje ter splošni povzetek operacij.121

3 Ravnanje s stvarnim premoženjem v Sloveniji
3.1 Pravna ureditev ravnanja s stvarnim premoženjem skozi zgodovino
3.1.1 Obdobje po osamosvojitvi
Pri analizi zgodovinskega razvoja normativnega urejanja področja ravnanja s stvarnim
premoženjem v Republiki Sloveniji, ne moremo mimo temeljnega mejnika, in sicer osamosvojitve
Republike Slovenije. Ustava RS je v letu 1991 odpravila institut družbene lastnine in uvedla nov
ustavni in družbenopolitični sistem, ki je uvedel zasebno lastnino. Posledica nove ureditve je bilo
lastninjenje družbene lastnine, katera je prešla v zasebno last in v last države ter občin. Za potrebe
lastninjenja družbene lastnine so bili z vidika premoženja države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, sprejeti Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991), Zakon o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije /ZSKZG/ (Uradni list RS, št. 10/1993) in Zakon o
120
Cassano, Giuseppe, I beni: tentativo di sintesi ed aspetti qualificatori, 13.12.2007,
http://www.altalex.com/documents/news/2007/12/17/i-beni-tentativo-di-sintesi-ed-aspetti-qualificatori
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gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993). Slednji so bili pravna podlaga za
prenos družbene lastnine v last države in samoupravnih lokalnih skupnosti in so določili tudi
upravljavca tega premoženja ter v določenih primerih uredili razpolaganje s tem premoženjem.
Razpolaganje z nepremičninami načeloma ni bilo dovoljeno, dokler niso bile s posebnimi zakoni
opredeljene javne službe in vprašanja glede razpolaganja s premoženjem, ki je kot javna lastnina
namenjeno opravljanju javnih služb.122
Zaradi pomanjkanja predpisov, ki bi urejali predmetno področje, je bila sprejeta rešitev v Zakonu o
vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/1993), ki je v 5. členu določal »Vlada upravlja z
nepremičninami in drugim premoženjem Republike Slovenije, če glede posameznih nepremičnin s
posebnim zakonom ni drugače določeno«. Navedeno pravilo najverjetneje ni bilo uvrščeno v zakon
iz konkretnih praktičnih razlogov, temveč bolj kot moderen zapis pravil, ki so jih vsebovali že zakoni
v času družbene lastnine. Ne glede na to, je bilo jasno, da o stvarnem premoženju, ki je last
Republike Slovenije odloča Vlada in tudi postopek po katerem odloča. Ker je obseg nepremičnega
premoženja izjemno velik, je bila vlada, kakor tudi njena delovna telesa s tovrstnimi postopki, zelo
obremenjena. Kot specialni predpis, ki je prinesel na področje ravnanja z nepremičnim
premoženjem specialno ureditev, velja omeniti ZSKZG, ki je urejal zgolj razpolaganje s kmetijskimi
zemljišči in gozdovi, ter Uredbo o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (Uradni list RS, št.
70/1995, 92/1999, 11/2010) ter Sklep Vlade Republike Slovenije o upravljanju z vojaškimi
nepremičninami, ki so prešle v premoženje Republike Slovenije, št. 46-01/91-4/2-8 z dne
17.1.1992. Poleg pomanjkanja enotnih pravil je dodatno zmedo povzročala različna terminologija,
ki so jo uporabljali posamični predpisi.123

3.1.2 Obdobje Zakona o javnih financah
Pred ureditvijo področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti v ZJF, je potrebno omeniti Uredbo o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: uredba iz leta 1998) (Uradni list RS, št. 52/98
in 61/99). Slednja je bila sprejeta na podlagi takrat veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98) in je urejala način, pogoje in postopek
odprodaje, oddaje v zakup (najem) in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije, če je njihova posamezna revalorizirana ocenjena vrednost 500.000 SIT ali več, pravnim
in fizičnim osebam, če s posebnim predpisom ni bilo drugače določeno. Če je bila posamezna
revalorizirana ocenjena vrednost nižja od 500.000 SIT, se je lahko predmet prometa neposredno
prodal, zamenjal ali oddal v najem ali zakup. Uredba je dala pristojnost odločanja vladi, medtem ko
122
Stiplovšek, J., Posebni režim razpolaganja z nepremičninami v lasti države in občin, Diplomsko delo, Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta, Maribor 2012, stran 3.
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Povzeto po Šuler, G., Stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti – kje smo in kam gremo, Podjetje in
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samoupravnih lokalnih skupnosti ni niti omenjala. V uredbi je ravnanje s stvarnim premoženjem
relativno podrobno urejeno, predpisuje obveznost priprave načrta prodaje, cenitve premoženja in
tudi postopek prodaje premoženja. Ta uredba je dejansko prva, ki je urejala področje ravnanja s
stvarnim premoženjem.

ZJF, ki je bil sprejet leta 1999 je ustvaril pravno podlago za sprejem Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (v nadaljevanju: uredba iz leta 2001) (Uradni
list RS, št. 47/2001, 62/01, 12/03 in 123/03). Slednja je urejala obvezne sestavine posameznega
programa prodaje premoženja države in podrobnejše postopke prodaje finančnega premoženja
države ter prodaje, oddaje v zakup (najem) in zamenjave stvarnega premoženja države.
Osredotočila pa se je bolj na finančno kot na stvarno premoženje države.

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-C) (Uradni list
RS, št. 30/2002) je postala celotna normativna ureditev ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem države, sestavni del navedenega zakona. Slednji je že zelo podrobno urejal
področje ravnanja s stvarnim premoženjem in vseboval večino glavnih inštitutov, ki jih pozna
trenutno veljavna zakonodajna ureditev. Ravnanju s stvarnim premoženjem je bilo posvečeno
celotno 6. poglavje ZJF-C z naslovom »Upravljanje z državnim in občinskim premoženjem« in prvič
je bilo poleg državnega, v zakonu izrecno omenjeno tudi občinsko premoženje. ZJF-C je tako
vseboval pravila za pridobivanje stvarnega premoženja države in občine, načela za upravljanje s
stvarnim premoženjem, določanje letnega programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja,
obveznost sprejema posameznega programa prodaje, pripravljalna dela v zvezi s prodajo
posameznega premoženja, metode prodaje, namenskost prihodkov iz naslova kupnin, načelo
odplačnosti odtujitve, oddajo v najem in upravljavce stvarnega premoženja države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.

Na podlagi omenjene spremembe zakona je bila nato sprejeta Uredba o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (v nadaljevanju: Uredba iz leta 2003)
(Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003), ki je znotraj zakonske ureditve, podrobneje in sistematično
uredila postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem. Določila je tudi
oblikovanje, vodenje in nadzor internega trga nepremičnin v lasti države ter obveznost vzpostavitve
evidence nepremičnega premoženja države. Uredba iz leta 2003 je izrecno določala, da njena
vsebina velja tudi za občine, kar v predhodnih uredbah ni bila praksa. ZJF-C in Uredba iz leta 2003
sta predstavljala zaključeno celoto normativne ureditve področja ravnanja s stvarnim premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Posamezna področja, ki so zaradi svoje specifične
narave zahtevala poseben režim, so bila urejena s posebnimi predpisi (Zakon o cestah /ZCes-1/
(Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US in 46/2015), Zakon o urejanju prostora
/ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr., 58/2003 - ZZK-1, 33/2007 - ZPNačrt,
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108/2009 - ZGO-1C, 80/2010 - ZUPUDPP), Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št.
41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 – odl. US,
33/2007 – ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014,
37/2015, 56/2015), Energetski zakon /EZ-1/ (Uradni list RS, št. 17/2014), Zakon o kmetijskih
zemljiščih /ZKZ/ (Uradni list RS, št. 59/1996, 31/1998 - odl. US, 1/1999 - ZNIDC, 54/2000 - ZKme,
68/2000 - odl. US, 27/2002, 58/2002 - ZMR-1, 67/2002, 110/2002 - ZUreP-1, 110/2002 - ZGO-1,
36/2003, 43/2011, 58/2012), itd.).

3.1.3 Obdobje Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Kljub enoviti normativni ureditvi področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, je zakonodajalec ugotavljal, da se zaradi nesistematičnosti in
pomanjkljivosti ureditve predmetnega področja, pojavljajo določeni problemi v praksi. Zlasti je bilo
zaznati probleme z vidika gospodarnosti in transparentnosti upravljanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pomanjkanja možnosti in sposobnosti s
strani upravljavcev se prilagajati hitrim spremembam razmer na trgu in problemi povezani z
administrativno zapletenostjo in dolgotrajnostjo predpisanih postopkov. K temu je zagotovo
pripomoglo tudi dejstvo, da je ministrstvo za finance več pozornosti posvečalo ravnanju s
finančnim premoženjem, kar je bil še dodaten razlog za pripravo prvega krovnega zakona s
področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Poleg
vsega navedenega je bil prisoten spor, na katero delovno področje spada področje ravnanja s
stvarnim premoženjem. Stvarno premoženje, ki je v lasti države in samoupravnih lokalnih
skupnosti je izredno obsežno, njegova vrednost pa zelo velika. Zato se je Vlada odločila sprejeti
samostojen sklop predpisov in ga izločiti iz sklopa predpisov s področja javnih financ.124
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSPDPO/ (Uradni list RS, št. 14/07 in
86/10 - ZSPDSLS) je sistematično, pregledno in enovito povzema obstoječe rešitve ter dodaja
določene sistemske novosti. Predvsem pa je jasno razmejil razmerja med generalnimi in
specialnimi ureditvami na področju ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti in natančno opredelil krog oseb, ki so dolžne upoštevati določbe zakona. Vse
rešitve, ki jih ZSPDPO predvideva, veljajo ne le za premoženje države, temveč tudi za premoženje
samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDPO pa je določil tudi krog oseb, ki so pri ravnanju s
stvarnim premoženjem, ki je last Republike Slovenije, dolžne spoštovati določila ZSPDPO v delu,
ki se nanaša na načela, postopke ravnanja ter evidence stvarnega premoženja. Že sam ZSPDPO
je predvidel, da bodo posamezne operativne rešitve urejene z uredbo, medtem ko bo v ZSPDPO
urejen le nujni okvir predmetnega področja. Cilji zakona so tako bili:
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Tako navajajo v Sporočilu za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 93. seji, 19. oktobra 2006.
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sistematično in enovito urediti področje ravnanja s stvarnim premoženjem,



razmejiti uporabo zakona kot generalnega predpisa od uporabe specialnih predpisov iz
posameznih specialnih področij,



vzpostaviti skupno evidenco nepremičnega premoženja države;



zagotoviti možnost hitrejšega prilagajanja tržnim razmeram;



zagotoviti preglednost in učinkovitost pri ravnanju s stvarnim premoženjem;



jasno opredeliti subjekte, ki so dolžni ravnati skladno z zakonom.125

Predvsem je bilo v novi ureditvi opaziti izrazito decentralizacijo odločanja, saj so praktično vse
odločitve v zvezi z ravnanjem s stvarnim premoženjem prešle na upravljavce tega premoženja, z
izjemo poslov, ki presegajo določeno vrednost in ostajajo v pristojnosti Vlade. Med novostmi, ki jih
je prinesla nova ureditev je za izpostaviti sledeče:


jasno določitev posameznih pojmov, povezanih z ravnanjem s stvarnim premoženjem,



celovito opredelitev načel ravnanja s stvarnim premoženjem,



prilagoditev glavnih institutov na področju ravnanja glede na potrebe prakse,



določitev vsebine posamičnega programa ravnanja,



določitev pravil glede cenitve premoženja,



ureditev instituta prenosa pravice upravljanja,



določitev obveznosti vodenja evidenc stvarnega premoženja in



vzpostavitev internega trga nepremičnega premoženja države.126

Pred tem je obveznost vodenja evidenc stvarnega premoženja in vzpostavitev internega trga
nepremičnin urejala zgolj uredba z leta 2003. ZSPDPO je bil objavljen v Uradnem listu dne
16.2.2007 in je začel veljati petnajst dni po objavi. S tem je bila celotna normativna ureditev
ravnanja s stvarnim premoženjem izvzeta iz področja javnih financ in je postala predmet
samostojne ureditve. Z vidika vsebine, ni prihajalo do velikih sprememb v normativni ureditvi, je pa
bilo predmetno področje vedno bolj natančno urejeno. Temeljni cilj je bilo zagotoviti javnost,
preglednost in gospodarnost pri ravnanju s stvarnim premoženjem. Na podlagi ZSPDPO je bila
nato sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju: Uredba iz
leta 2007) (Uradni list RS, št. 84/2007).

3.1.4 Obdobje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
125
Povzeto po Vladnemu gradivu sprejetemu na 93. redni seji dne 19.10.2006 z naslovom »Predlog zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin« številka: 00714-28/2006/19 z dne 18.10.2006
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skupnostih
Kljub enoviti normativni ureditvi področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, se je v praksi izkazalo, da imajo posamezni upravljavci 127
različen sistem upravljanja, kar je imelo za posledico neenotnost in nepreglednost ravnanj in je
onemogočalo usklajeno in ekonomsko optimalno nepremičninsko politiko. Slednje je ugotovilo tudi
Računsko sodišče Republike Slovenije v Revizijskem poročilu o gospodarjenju z nezazidanimi
stavbnimi zemljišči št. 1209-1/2007-33 z dne 15.09.2008. Opozorilo je na nepravilnosti in tudi na
nesmotrnosti pri nakupih, prodajah, upravljanju in obremenjevanju nezazidanih stavbnih
zemljišč.128 Ugotovili so, da država nima celovitega pregleda nad nakupi državnega premoženja.
Interni trg ni na voljo vsem upravljavcem državnega premoženja, zato je zmanjšana učinkovitost
njegovega delovanja. Prav tako ni nobenih usmeritev, kdaj uporabiti katero metodo razpolaganja.
Ker upravljavci nimajo izdelanih posebnih strategij gospodarjenja s stavbnimi zemljišči se dogaja,
da prodajajo zemljišča, ki jih kasneje ponovno odkupujejo. Zaradi navedenih in še številnih drugih
anomalij, ki so se pojavljale v praksi, se je začelo razmišljati o vzpostavitvi sistema, ki bo omogočil
enotno ravnanje vseh upravljavcev stvarnega premoženja. Nastala je zamisel o ustanovitvi
nepremičninskega sklada.
Prve zametke razmišljanja o centralizaciji nepremičnega državnega premoženja, je razbrati iz
Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47800-6/2010/21 z dne 04. junija 2009, s katero je potrdila konceptualni okvir
ustanovitve nepremičninskega sklada. V strategiji je na strani 22 zapisano, da druga faza
centralizacije predvideva ustanovitev specializirane osebe javnega prava ter prenos celotnega
ravnanja z nepremičnim premoženjem države na tako samostojno osebo javnega prava. Po
sprejemu strategije je Vlada potrdila tudi Konceptualni okvir ustanovitve Javnega sklada Republike
Slovenije za ravnanje z nepremičnim premoženjem. Na podlagi teh strateških dokumentov so bili
sprejeti:


Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije /ZJNepS/ (Uradni list RS, št.
86/2010)



Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/
(Uradni list RS, št. 86/2010) in



Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/2011).

127
Iz vladnega gradiva z naslovom »Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti«
številka 00714-20/2010/21 z dne 26.08.2010 je razbrati, da je bilo po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije v seznamu
upravljavcev vpisanih več kot 500 upravljavcev nepremičnega premoženja Republike Slovenije.
128
Računsko sodišče je ugotovilo, da so upravljavci sklepali pogodbe v katerih so določali previsoke pogodbene cene,
razpolagali z zemljišči, katerih niso imeli v upravljanju, v nasprotju z zakonom so sklepali pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice,
kupovali so zemljišča po višjih cenah od ocenjene vrednosti. Pri neposrednih pogodbah niso povprašali po interesu za odkup
lastnikov sosednjih parcel in s tem neenakopravno obravnavali potencialne kupce.
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Sprememba ZSPDSLS je bila potrebna iz dveh razlogov. Prvi je nedvomno ustanovitev Javnega
nepremičninskega sklada, na katerega je bil prenesen velik del državnega premoženja. Drugi
razlog pa je odprava določb, za katere se je v praksi pokazalo, da so potrebne sprememb oziroma
ukinitev. S spremembo ZSPDSLS so spremenili določbe o pristojnosti odločanja o sklepanju
pravnih poslov v zvezi s stvarnim premoženjem države, določbe, ki se nanašajo na urejanje metod
ravnanja s stvarnim premoženjem, določbe, ki urejajo neodplačni prenos stvarnega premoženja ter
določbe v zvezi z obremenjevanjem stvarnega premoženja. Glavni cilji ZSPDSLS so bili:


prilagoditev veljavne zakonodaje novi centralizirani obliki ravnanja z nepremičnim
premoženjem države;



opredelitev javnega sklada v odnosu do drugih upravljavcev nepremičnega premoženja v
lasti države;



prilagoditev institutov ravnanja s stvarnim premoženjem države novi ureditvi;



poenostavitev postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem in



poenostavitev postopkov sprejemanja letnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem.129

ZSPDSLS je bil od njegovega sprejetja leta 2010 spremenjen že šestkrat, nazadnje v letu 2015,
trenutno pa je v pripravi prenovljena različica ZSPDSLS.

3.1.4.1 Zakon o javnem nepremičninskem skladu
Razlogi, zaradi katerih je bila predlagana centralizacija so, naslednji:


»sistem decentraliziranega ravnanja je izrazito nepregleden, odločitve posameznih
upravljavcev pa neusklajene in včasih celo same s seboj v nasprotju;



decentralizirani sistem ne omogoča večje koncentracije sredstev, zato so praktično
onemogočene izvedbe večjih projektov;



z ravnanjem s stvarnim premoženjem se ukvarjajo vsi, od Vlade Republike Slovenije preko
ministrov do posameznih strokovnih delavcev, kar še zdaleč ni oziroma sploh ni naloga
državne uprave;



posamezni upravljavci državnega premoženja so v izrazito neenakopravnem položaju, saj
so nekateri zaradi zgodovinskih okoliščin lahko razpolagali z velikimi sklopi nepremičnega
premoženja in s tem pridobivali obsežna namenska sredstva (odpori pri teh upravljavcih so
bili tudi največji), drugi upravljavci pa te možnosti niso imeli;

129
Povzeto po Vladnem gradivu z naslovom »Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti«, št.: 00714-20/2010/21 z dne 26.08.2010.
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s centralizacijo nepremičnega premoženja se posameznim upravljavcem jemlje možnost,
da bi si pri sprejemanju odločitev o razpolaganju z nepremičnim premoženjem prizadevali
za cilje, ki z načelom gospodarnosti nimajo neposredne povezave;



razdrobljeni upravljavci nikoli niso dokončno pravno in dejansko uredili in nato primerno
skrbeli za vse nepremičnine v njihovem upravljanju;



centralizacija poslovno nepotrebnih nepremičnin pomeni večjo koncentracijo namenskih
sredstev ter možnost njihovega načrtnega usmerjanja in s tem financiranje večjih projektov
iz sredstev, pridobljenih s prodajo nepotrebnih nepremičnin; ter



dobra praksa nekaterih evropskih držav, ki imajo ravnanje z nepremičnim premoženjem
države delno ali v celoti centralizirano v različnih pravnih oblikah.«130

ZJNepS je prinašal centralizacijo nepremičnega premoženja države, katere osnovni namen je bil
enotno in gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem v lasti sklada in enotno ter
gospodarno upravljanje s premoženjem, prenesenim v upravljanje. Javni sklad naj bi zagotavljal
premoženje Vladi Republike Slovenije, vladnim službam, ministrstvom, organom v njihovi sestavi,
upravnim enotam in pravosodnim organom ter posrednim proračunskim uporabnikom, ki jih določi
vlada, ne pa tudi nevladnim neposrednim proračunskim uporabnikom in ostalim posrednim
proračunskim uporabnikom. Javni sklad bi tako moral postati lastnik premoženja, ki mu ga je
ustanovitelj (država) zagotovil za uresničevanje njegovega namena.
Zaradi racionalizacije poslovanja celotnega javnega sektorja je Vlada RS sprejela odločitev, da se
ustavijo vse aktivnosti v zvezi s konstituiranjem Javnega nepremičninskega sklada, kar je pomenilo,
da bodo s premoženjem še naprej upravljali dosedanji upravljavci. 131 Posledično je bilo potrebno
sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah ZSPDSLS in razveljaviti člene, ki so urejali
mehanizem prenosa nepremičnega premoženja iz upravljavcev na javni sklad. Sprememba
ZSPDSLS je bila sprejeta septembra 2012.

3.2 Opredelitev pojma ravnanja s stvarnim premoženjem
Ravnanje s stvarnim premoženjem opredeljuje trenutno veljavni ZSPDSLS v točki 2. prvega
odstavka 3. člena, in sicer določa, da pomeni ravnanje s stvarnim premoženjem pridobivanje,
razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. Enako je opredeljeval pojem ravnanja
tudi ZSPDPO iz leta 2007, ki je tudi prvi uvedel pojem »ravnanje s stvarnim premoženjem«, kot
popolnoma novo definicijo v zakonu, ki kot najširši pojem zajema vse aktivnosti, dolžnosti in
130
Šuler, G., Stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti – kje smo in kam gremo, Podjetje in delo, 2011,
št. 6-7, str. 1366.
131
Vlada je s sklepom št. 00402-1/2012/3 z dne 23.2.2012 odločila, da se ustavijo aktivnosti v zvezi s konstituiranjem javnega
sklada. Zakon o javnem nepremičninskem skladu je bil nato razveljavljen z Zakonom o slovenskem državnem holdingu (Uradni list
RS, št. 105/12).
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ravnanja, ki se nanašajo na stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Pred tem namreč nobena od uredb kakor tudi ne ZJF, ni vseboval pojma ravnanja s stvarnim
premoženjem. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) je vsebovala pojme pridobivanje, razpolaganje in
upravljanje s stvarnim premoženjem. Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/2001, 62/01, 12/03 in 123/03) je vsebovala pojem
»razpolaganje«, in ga opredeljevala kot skupni pojem za prodajo finančnega in stvarnega
premoženja ter za oddajo v zakup (najem) in zamenjavo stvarnega premoženja države (11. točka 1.
odstavka 3. člena). Uredba o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98, 61/99 in 47/01) je urejala postopek odprodaje,
oddaje v zakup (najem) in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije, pri
čemer ni vsebovala opredelitve pomena posameznih izrazov, ki so uporabljeni v uredbi. ZJF iz leta
1999 prav tako ni vseboval opredelitve pomena vseh izrazov, ki so vsebovani v zakonu, urejal pa
je upravljanje z državnim in občinskim premoženjem, kot je poimenovano celotno 6. poglavje
zakona. Upravljanje je definiral kot uporabo premoženja, njegovo vzdrževanje in oddajanje v zakup
(79. člen). Znotraj omenjenega poglavja pa je uporabljal izraze razpolaganje, pridobivanje, prodaja,
katerih razlage ni opredeljeval.
Kot že navedeno, je pojem ravnanje širok pojem, za razumevanje katerega, je potrebno obrazložiti
tudi posamezne definicije, ki jih pojem ravnanja zajema. ZSPDSLS definira posamezne pojme na
sledeči način:
1. pridobivanje stvarnega premoženja: pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem
stvarnem premoženju na državo, samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega prava (3.
točka 1. odstavka 3. člena);
2. razpolaganje s stvarnim premoženjem: pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično
ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način
odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne
osebe zasebnega in javnega prava (4. točka 1. odstavka 3. člena);
3. upravljanje stvarnega premoženja pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost;
investicijsko vzdrževanje; pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega
procesa; oddajanje v najem; obremenjevanje s stvarnimi pravicami; dajanje stvarnega premoženja
v uporabo in podobno (5. točka 1. odstavka 3. člena);
4. najemanje stvarnega premoženja: zakon ne opredeljuje posebej pomena izraza »najemanje«,
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kar je povsem logično, saj je že sam pomen besede nedvoumen.

Po opredelitvi posameznih pojmov, uporabljenih v trenutno veljavni zakonodaji, bo pozornost
usmerjena zlasti v razpolaganje s stvarnim premoženjem. Razpolaganje pomeni vsak prenos
lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, kar ima za posledico trajno odsvojitev
stvarnega premoženja. Nobena druga vrsta ravnanja s premoženjem države ali samoupravne
lokalne skupnosti nima tako obsežnih posledic, kot razpolaganje, saj ko je stvarno premoženje
odsvojeno, ni več poti nazaj. Čeprav je vedno možen ponovni odkup stvarnega premoženja, se
postavi vprašanje ali je slednje smotrno, učinkovito in predvsem gospodarno. Zaradi posledic, ki jih
ima razpolaganje s stvarnim premoženjem, zakon posveča razpolaganju precej določil in strogo
predpisuje postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, kar bo prikazano v nadaljevanju.

3.3 Razpolaganje s stvarnim premoženjem
3.3.1 Načela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakoni pogosto vsebujejo načela, ki pripomorejo k lažjemu razumevanju in interpretaciji
posameznih določb nekega splošnega pravnega akta. Skozi načela zakona je potrebno
interpretirati vsako posamično določbo zakona, saj so ravno načela tista, ki usmerjajo razlago
posameznih določil skladno z namenom, ki je bil zasledovan pri sprejemanju zakona. ZSPDSLS
upošteva enaka načela kot jih je vseboval njegov predhodnik. To so načelo gospodarnosti
ravnanja (4. člen ZSPDSLS); načelo odplačnosti (5. člen ZSPDSLS); načelo enakega
obravnavanja (6. člen ZSPDSLS); načelo preglednosti (7. člen ZSPDSLS) in načelo javnosti (8.
člen ZSPDSLS).

3.3.1.1 Načelo gospodarnosti ravnanja
ZSPDSLS določa, da je potrebno stvarno premoženje, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje
za opravljanje svojih nalog, prodati ali oddati v najem oziroma na drug način zagotoviti njegovo
gospodarno rabo. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je potrebno voditi učinkovito, s čim
manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za državo in
samoupravne lokalne skupnosti (4. člen ZSPDSLS). Določba 4. člena poudarja tako vsebinski kot
tudi postopkovni vidik tega načela, ki z vidika vsebine nalaga upravljavcu stvarnega premoženja
dolžnost gospodarske izrabe stvarnega premoženja, z vidika postopka pa ga zavezuje, da s čim
nižjimi stroški zagotovi ekonomsko najugodnejši izkupiček za upravljavca. Načelo gospodarnosti
mora biti vodilo vsem državnim organom in tudi samoupravnim lokalnim skupnostim, saj si morajo
prizadevati z davkoplačevalskim denarjem dosegati čim boljše rezultate, torej z najmanjšim
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obsegom sredstev, doseči največji možen učinek. Pri tem pa morajo biti pozorni tudi na same
postopke ravnanja, kateri morajo prav tako zasledovati čim večjo stopnjo gospodarnosti. Načelo
gospodarnosti je konkretizirano v 17. členu ZSPDSLS, ki določa obveznost izvedbe cenitve po
pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin pred izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem.132

3.3.1.2 Načelo odplačnosti
Gre za izjemno pomembno načelo, ki določa, da se stvarnega premoženja ne sme odtujiti
neodplačno, razen če to dovoljuje zakon, odplačno pa se lahko stvarno premoženje odtuji le pod
pogoji in na način, ki ga predpisuje zakon. To pomeni, da pogojev in načinov odplačnega
odtujevanja v praksi ne bo mogoče širiti izven okvirov, ki jih predpisuje zakon. Neodplačna
odsvojitev je prvenstveno prepovedana, s čimer je zelo zožen krog možnosti za neodplačno
odtujitev. Neodplačnost je predvidena zgolj kot izjema, ki jo je potrebno razlagati restriktivno. Za
brezplačno odsvojitev morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kot so, da je pridobitelj oseba javnega
prava, da se z brezplačnim prenosom premoženja zagotavlja uresničevanje javnega interesa in da
je bistvena sestavina pogodbe opredelitev tega javnega interesa. Stranki se lahko dogovorita tudi o
prepovedi odsvojitve nepremičnega premoženja za določen čas.133

3.3.1.3 Načelo enakega obravnavanja
Tudi načelo enakega obravnavanja je izredno pomembno, saj zasleduje gospodarnost ravnanja s
stvarnim premoženjem. Upravljavec stvarnega premoženja mora vse postopke ravnanja voditi na
način, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku. Z zagotovitvijo
enakega obravnavanja vseh potencialnih subjektov, je možno doseči bolj gospodarno ravnanje, ki
zasleduje čim višji izkupiček. 134 Pri ravnanju s stvarnim premoženjem je običajno edino merilo
najvišja kupnina, ki jo je z ravnanjem možno doseči.

3.3.1.4 Načelo preglednosti
Skladno z načelom preglednosti mora upravljavec voditi postopke ravnanja s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti na način, ki zagotavlja preglednost tako

132
Tako tudi v Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z
uvodnimi pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 38.
133
Tako tudi v Vladnem gradivu z naslovom »Predlog zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin«, številka
00714-28/2006/19 z dne 18.10.2006, stran 24, 25 in 28.
134
Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z uvodnimi
pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 38-39.
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vodenja postopkov, kot tudi sprejemanja odločitev. S tem se zagotavlja popolna transparentnost
samega postopka in tudi odločanja v njem, da ne bi prihajalo do zlorab. Vsakdo ima možnost
vpogleda v sam postopek ravnanja in se seznaniti z odločitvijo upravljavca. Načelo
transparentnosti se kaže tudi v dolžnosti priprave načrta ravnanja s stvarnim premoženjem kot tudi
v dolžnosti poročanja o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem.135

3.3.1.5 Načelo javnosti
Načelo javnosti pomeni, da je ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače. Sam zakon ne predvideva
nobene izjeme od načela javnosti. Načelo javnosti se odraža tudi v obveznosti objave namere pred
vsako sklenitvijo neposredne pogodbe, ki mora biti objavljena vsaj 15 dni preden se sklene
neposredna pogodba.136
Načelo preglednosti in načelo javnosti sta opredeljena v javnem interesu in v interesu
zainteresiranih oseb zasebnega prava. ZSPDSLS na več mestih konkretizira obe omenjeni načeli,
ko določa metode razpolaganja z nepremičninami. Določa namreč, da se v postopkih ravnanja
izbere metoda, s katero se zagotavlja javnost in preglednost postopkov, praviloma se razpolaganje
s stvarnim premoženjem izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje
ugodnejši učinek. Cilj je vedno doseči čim višjo kupnino.137

3.3.2 Predpisan postopek razpolaganja
3.3.2.1 Upravljavci stvarnega premoženja
Preden bo analiziran postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, je potrebno vedeti, kateri
subjekti so sploh upravičeni razpolagati s stvarnim premoženjem. ZSPDSLS v 9. členu določa, da
so upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti uprava samoupravne
lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi organ, pristojen za
izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, s svojim aktom.

Uprava samoupravne lokalne skupnosti vodi celoten postopek, ki ga je potrebno izvesti pred
razpolaganjem s stvarnim premoženjem, pri čemer je občinski svet tisti, ki sprejme načrt ravnanja.

135
Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z uvodnimi
pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 38-39.
136
Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z uvodnimi
pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 38-39.
137
Tako tudi v Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z
uvodnimi pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 39.
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Načrt ravnanja je predpogoj, da se lahko začnejo postopki razpolaganja s stvarnim premoženjem.
Župan, kot organ, pristojen za izvrševanje proračuna pa podpiše vse akte, ki so potrebni za
dejansko realizacijo razpolaganja s stvarnim premoženjem. Župan je tudi pristojen, da s sklepom
določi kdo so upravljavci stvarnega premoženja, ki je last samoupravne lokalne skupnosti (9. člen
ZSPDSLS). Na podlagi tako sprejetega sklepa, se upravljavce stvarnega premoženja vpiše v
register na Geodetski upravi Republike Slovenije.
Upravljavci imajo ne samo pravice temveč tudi obveznosti, saj so dolžni izvajati vse postopke
upravljanja. Upravljavec, ki ni sam tudi uporabnik premoženja, lahko podeli pooblastilo uporabniku
oziroma mu izda soglasje, da uporabnik skrbi za dejansko urejenost, oddaja premoženje v
brezplačno uporabo, izvaja investicijsko vzdrževanje in izvaja investicije, za katere je pridobil
sredstva. Kljub takemu pooblastilu pa se upravljavec ne reši odgovornosti, saj je za vse navedene
naloge, četudi je zanje dal soglasje uporabniku, še vedno odgovoren predstojnik upravljavca (26,.
člen ZSPDSLS). Nadalje Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 3. členu določa, da v primeru, ko isto
nepremičnino v lasti države uporablja več uporabnikov, je upravljavec te nepremičnine tisti
uporabnik, ki zaseda njen največji del, razen če se uporabniki s pisnim sporazumom ne dogovorijo
drugače. Čeprav uredba govori le o nepremičninah v lasti, države, bi enako določilo uporabili tudi,
če bi prišlo do enake situacije pri nepremičnini, ki je v lasti samoupravne lokalne skupnosti. Uredba
pa pozna rešitev tudi v primeru, ko dva ali več javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih
agencij ali javnih podjetij meni, da so upravljavci iste nepremičnine, v tem primeru vlada s sklepom
določi enega izmed njih kot upravljavca (4. člen). V primeru lokalne skupnosti, bi tak sklep sprejel
župan.
Upravljanje nepremičnega premoženja obsega zlasti (26. člen ZSPDSLS):


skrb za pravno in dejansko urejenost;



investicijsko vzdrževanje;



pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa;



oddajo v najem;



oddajo v brezplačno uporabo in



obremenjevanje s stvarnimi pravicami.

Gre za vrsto aktivnosti, ki jih je upravljavec dolžan izvajati, upoštevajoč temeljna načela zakona in
zlasti s težnjo po čim učinkovitejši gospodarski izrabi stvarnega premoženja. Kot vidimo pa je
pojem upravljanje povsem nekaj drugega od pojma razpolaganja s stvarnim premoženjem. Zakon
ne ureja ločeno, kdo so subjekti, ki so pristojni za razpolaganje s stvarnim premoženjem, kar tudi ni
potrebno, saj je nedvoumno, da lahko s premoženjem razpolaga le tisti, ki je tudi lastnik
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premoženja. Za razpolaganje s stvarnim premoženjem ni dovolj, da je subjekt upravljavec nekega
premoženja, za odsvojitev nepremičnega premoženja je potrebno biti njen lastnik.138

3.3.2.2 Akti ravnanja z nepremičnim premoženjem
Akte ravnanja je v nekoliko drugačni obliki poznal že ZJF iz leta 1999, ki je določal, da se postopek
prodaje lahko izvede, če je predmet prodaje vključen v letni program prodaje. Po zakonu je bilo
potrebno v letni program prodaje vnesti tako finančno kot tudi stvarno premoženje, ločeno za
kapitalske naložbe in ločeno za nepremičnine in premičnine. Podrobneje so vsebino načrta prodaje
oziroma letnega programa prodaje, urejale na njegovi podlagi sprejete uredbe. ZSPDPO je določal
letni načrt razpolaganja, sedaj veljavni ZSPDSLS pa določa akte ravnanja s stvarnim premoženjem
in znotraj tako poimenovanega poglavja, pozna izraz »načrti ravnanja s stvarnim premoženjem«.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem zajema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in
načrt ravnanja s premičnim premoženjem. Ob sprejetju zakona, je slednji predvideval tudi sprejem
načrta oddajanja nepremičnin v najem in načrt najemanja nepremičnin, kar je bilo ob prvi
spremembi ZSPDSLS (leta 2012), ukinjeno saj se je v praksi izkazalo, da je praktično nemogoče
celovito predvideti za eno leto vnaprej, katere nepremičnine se bodo oddajale v najem oziroma
katere nepremičnine bo potrebno vzeti v najem.
Vsaka samoupravna lokalna skupnost mora imeti skladno s 13. členom ZSPDSLS izdelan načrt
ravnanja s premičnim premoženjem, ki je sestavljen iz načrta pridobivanja premičnega premoženja
v posamični vrednosti nad 10.000 EUR in načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v
posamični vrednosti nad 10.000 EUR. Načrti ravnanja zajemajo osnovna sredstva, in sicer ločeno
za motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično premoženje. Premičnin katerih
posamična vrednost ne presega 10.000 EUR ni potrebno vnesti v načrt ravnanja, morajo pa jih
samoupravne lokalne skupnosti kljub temu evidentirati v svojih poslovnih knjigah.
Enako kot za premičnine, morajo samoupravne lokalne skupnosti tudi za nepremičnine pripraviti
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki je prav tako sestavljen iz načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem . Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti (občinski svet) na
predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna (župana). Svet samoupravne lokalne
skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo
sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna, torej župan (11. člen ZSPDSLS). Načrt
ravnanja sprejme občinski svet skupaj s predlogom proračuna, kar je logična posledica dejstva, da
je potrebno prihodke iz naslova razpolaganja kot tudi izdatke iz naslova nakupa nepremičnin,
138
Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z uvodnimi
pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011.
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planirati v vsakoletnem proračunu. Ti prihodki in odhodki, v nemalo samoupravnih lokalnih
skupnosti, predstavljajo velik del sredstev na prihodkovni oziroma na odhodkovni strani.
Samoupravne lokalne skupnosti s prodajo stvarnega premoženja omogočajo investicije v drugo
nepremično premoženje.
Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je nepremično
premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. ZSPDSLS pa
tudi tu opredeljuje izjemo, in sicer v 12. členu določa, da v primeru spremenjenih prostorskih potreb
upravljavcev nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče
določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah
na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja sklepajo pravne
posle z nepremičnim premoženjem, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja. Skupna
vrednost takih poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta razpolaganja, skupno
vrednost tako sklenjenih pravnih poslov določi vsako leto občinski svet v roku 30 dni po sprejemu
proračuna.
Kot vidimo pozna ZSPDSLS dve določbi, ki predstavljata izjemo od načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem in ju samoupravne lokalne skupnosti v praksi različno uporabljajo:
1. Prva izjema je možnost občinskega sveta, da določi, da župan sam sprejme načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo (4. odstavek 11. člena ZSPDSLS). Pri
pregledu poslovanja med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi pridemo do ugotovitve, da se
nekatere samoupravne lokalne skupnosti te določbe poslužujejo, druge pa ne.139 Med tistimi, ki to
določilo uporabljajo pa so precejšnje razlike, saj zakon ne določa vrednosti oziroma je določitev le
te povsem prepuščena samoupravni lokalni skupnosti. Tako je na primer v Mestni občini Ljubljana,
občinski svet sprejel sklep, da lahko župan sam sprejme načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za nepremičnine v vrednosti pod 200.000 EUR. V Občini Piran je ta znesek omejen
na 50.000 EUR za zemljišča in na 20.000 EUR za stanovanja in poslovne prostore.140
2. Druga izjema, ki jo predvideva ZSPDSLS je možnost sklepanja pravnih poslov, ki niso
predvideni v veljavnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Ta možnost je dana v
primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, pri čemer
skupna vrednost teh poslov ne sme presegati 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja, vrednost pa
določi vsako leto občinski svet v roku 30 dni po sprejemu proračuna (12. člen ZSPDSLS). Tudi pri

139
Med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, ki ne izkoristijo možnosti, da občinski svet pooblasti župana za sprejetje načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sta na primer Mestna občina Celje in Mestna občina Nova
Gorica, kar je razvidno iz proračuna, dostopnega na spletnih straneh posameznih občin.
140
Podatki so dostopni na spletnih straneh občin www.ljubljana.si in www.piran.si.
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tej izjemi se pojavljajo precejšnje razlike med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Vsaka
samoupravna lokalna skupnost samostojno pripravi načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, glede na premoženje, ki ga lahko nameni za prodajo. Zato so velike razlike pri
vrednostih načrtov razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V praksi se lahko zgodi, da občinski
svet določene samoupravne lokalne skupnosti, sprejme načrt razpolaganja s stvarnim
premoženjem, v vrednosti na primer 5 milijonov EUR, četudi samoupravna lokalna skupnost nima
namena prodajati nepremičnin v tolikšni vrednosti in istočasno sprejme samostojen sklep, s
katerim pooblasti župana, da lahko sklepa pravne posle z nepremičninami, ki niso v načrtu
razpolaganja, do višine 20 % vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kar
pomeni do 1 milijona EUR. V praksi lahko torej župani, ki imajo podporo v občinskem svetu
izkoristijo to določbo in dobesedno samostojno razpolagajo z nepremičninami, ki niso v načrtu
razpolaganja, pri čemer imajo le obvezo utemeljiti bodisi spremenjene prostorske potrebe, ki jih ni
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta razpolaganja, bodisi nepredvidene okoliščine na trgu, ki
narekujejo hiter odziv. To pa ne izključuje dolžnosti samoupravne lokalne skupnosti, da
nepremičnin s katerimi razpolaga na tak način, ne bi vnesla v poročilo o realizaciji načrtov ravnanja
oziroma v konkretnem primeru načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je natančno opredeljena v 9. členu
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ločeno za zemljišča, za stavbe in dele stavb ter za zemljišča s
stavbo, ki določa katere podatke mora načrt razpolaganja vsebovati. Načrte morajo upravljavci
premoženja pripraviti na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del uredbe.

3.3.2.3 Pravni pregled nepremičnine
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 16. členu določa, da je potrebno opraviti pravni pregled stvarnega
premoženja, pred začetkom postopka ravnanja s stvarnim premoženjem. Pravni pregled
nepremičnega premoženja zajema pregled z vidika urejenosti lastništva, posesti, obligacijskih in
stvarnopravnih pravic na stvarnem premoženju ter obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti do
tretjih oziroma tretjih do samoupravnih lokalnih skupnosti. Predvsem je potrebno pozorno izvesti
pravni pregled, kadar zemljiškoknjižno stanje ali registracijsko stanje ne ustreza dejanskemu stanju
in se lastninska pravica izkazuje drugače;141 kadar na stvarnem premoženju obstajajo stvarne ali

141
V praksi se je že zgodilo, da je bila določena nepremičnina s strani samoupravne lokalne skupnosti dvakrat prodana. To
lahko pripisujemo dejstvu, da se ljudje niso zavedali pomembnosti vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, zaradi česar se prepis
lastništva v zemljiško knjigo ni izvajal dosledno. Primeri dvojne prodaje so pogosto posledica prodaje stanovanj v času t.i.
»Jazbinškovega zakona« iz leta 1991, na podlagi katerega so se stanovanja množično prodajala. Kasneje so nekatere občine prav tako
množično prodajale poslovne prostore in kleti v mestnih jedrih in v nekaterih, sicer redkih primerih, so tudi slednja prodala dvakrat.
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obligacijske pravice v korist tretjih 142 in tudi v vseh drugih primerih, kadar je to potrebno za
ugotovitev dejanskega stanja v zvezi z lastništvom, stanjem posesti, obremenitvami ali dovoljenji
za uporabo stvarnega premoženja in je to nujno potrebno zaradi učinkovitejše izvedbe postopkov
ravnanja s stvarnim premoženjem.
Kdaj se začne postopek ravnanja s stvarnim premoženjem v trenutno veljavni ureditvi, ni nikjer
definirano, zato lahko le sklepamo, da je to takrat, ko se na podlagi sprejetega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem, začne z aktivnostmi usmerjenimi v razpolaganje z nepremičnino.
Uredba določa le, da mora biti pravni status nepremičnine urejen pred sklenitvijo pravnega
posla.143
Nikjer ni definirano na kakšen način mora upravljavec izvesti pravni pregled nepremičnine. ZJF-C
je predpisoval obveznost imenovanja komisije, ki naj bi skrbela za izvedbo in nadzor postopka
prodaje premoženja. Uredba iz leta 2001 je nato podrobneje določala njeno sestavo ter njene
naloge in pristojnosti.144 Pravni pregled stanja nepremičnine je bil posebej urejen, in sicer ga je
lahko opravila le oseba, ki je diplomiran pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom in
petletnimi delovnimi izkušnjami, šteto od opravljenega izpita dalje. Uredba iz leta 2003 prav tako
predvideva imenovanje komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem, pri čemer je bilo imenovanje komisije obvezno za razpolaganje z nepremičninami.
Predvideva tudi pravni pregled nepremičnine, ki ga lahko izvede komisija, ki ima v sestavi
diplomiranega pravnika z opravljenim državnim pravniškim izpitom in najmanj triletnimi delovnimi
izkušnjami ali pooblaščena oseba ali druga oseba, ki je diplomiran pravnik z opravljenim državnim
pravniškim izpitom in najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju stvarnega prava.
ZSPDPO in Uredba iz leta 2007 nista več določala obveznosti imenovanja komisije za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja z nepremičninami, še vedno pa sta urejala obveznost izvedbe
pravnega pregleda stvarnega premoženja, pri čemer ni bilo več določeno, da mora pravni pregled
opraviti pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Nov ZSPDSLS iz leta 2010 in na
njegovi podlagi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) prav tako ne predvidevata obveznosti
imenovanja komisije. Uredba določa, da mora pravni pregled stvarnega premoženja opraviti
upravljavec.

142
Še toliko manj ažurno so v zemljiško knjigo vpisovali stvarne služnosti, tako služnosti v korist tretjih, ustanovljene na
nepremičninah, ki so bile last samoupravne lokalne skupnosti, kot tudi služnosti na nepremičninah v tuji lasti, v korist samoupravne
lokalne skupnosti. Zato se danes soočamo z dejstvom, da je precejšnji del komunalne infrastrukture zgrajene po tujih zemljiščih, ne
da bi zato imeli vpisane služnosti.
143
Uredba iz leta 2001 je določala, da se postopek za prodajo začne, ko je imenovana komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje premoženja. Konča pa se postopek s prenosom lastninske pravice na stvarnem premoženju ali z odločitvijo komisije, da se
postopek prodaje ustavi. Smiselno enako je urejala začetek in konec postopka tudi uredba iz leta 2003. Kasnejši predpisi ne določajo
več začetka in konca postopka ravnanja s stvarnim premoženjem.
144
Komisija je koordinirala pripravo posamičnega programa prodaje, vodila in nadzirala izvedbo vseh dejanj postopka prodaje,
odobravala posamezna dejanja, izvajala posamezna dejanja v postopku prodaje, podala poročilo o opravljenih dejanjih, pri čemer je
za izvedbo posameznih dejanja lahko pooblastila strokovne osebe ter pravne ali finančne svetovalce.
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V občinah se pojavlja različna praksa. Nekatere občine še vedno imenujejo komisijo, ki opravi
pravni pregled nepremičnine, si nepremičnino ogleda v naravi in presodi o smotrnosti prodaje
določene nepremičnine z vidika prostorskega urejanja, gradnje komunalne infrastrukture in vidika
bodočega načrtovanja ureditev v občini. Komisija nato predlaga ali pa ne predlaga prodaje
določene nepremičnine. Četudi komisija z zakonom ni več predvidena, se v praksi izkaže kot zelo
koristna, zlasti če je sestavljena iz različnih profilov ljudi, ki vsak iz svojega zornega kota poda
mnenje o prodaji določene nepremičnine. Nemalokrat je skorajda nemogoče strokovno oceniti
smotrnost prodaje, ne da bi si določeno nepremičnino ogledal na kraju samem, saj kljub
informacijski podpori, ki jo občine imamo, ni možno brez ogleda dejanskega stanja, upoštevati
vseh relevantnih okoliščin. Stanje na terenu se velikokrat razlikuje od tistega, kar je mogoče
razbrati iz informacijske podpore, zato osebno ocenjujem, da bi moral celovit pravni pregled
nepremičnine, vedno zajeti tudi ogled na kraju samem.145

3.3.2.4 Cenitev nepremičnine
ZSPDSLS jasno določa dolžnost upravljavca, da mora nepremično premoženje, pred
razpolaganjem oceniti. Nadalje določa, da mora nepremičnino, katere posamična vrednost je
izkustveno višja od 10.000 EUR, oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je
imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča (17. člen ZSPDSLS).
Kaj je izkustvena vrednost nepremičnine, je mogoče razbrati iz opredelitve pojma »orientacijska
vrednost«. Slednjo ZSPDSLS opredeljuje v točki 15. prvega odstavka 3. člena kot vrednost, ki jo
določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja oziroma izkustveno, na
podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih pomembnih
podatkov, s katerimi upravljavec določa ceno stvarnega premoženja v smislu čim višjega približka
dejanski vrednosti na trgu. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 19. členu dodatno določa, da je to tudi
vrednost, ki jo upravljavec določi na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava,
na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin. Gre torej za vrednost, ki jo
lahko upravljavec utemelji na podlagi izkušenj pri primerljivih prodajah, bodisi lastnih prodajah
bodisi pri prodajah, ki so bile izvedene med ostalimi subjekti na trgu nepremičnin.
Pri uporabi ZSPDSLS se pri samoupravnih lokalnih skupnostih večkrat pojavlja vprašanje, ali je
prav upoštevati vrednost nepremičnine kot je določena skladno z Zakonom o množičnem
vrednotenju nepremičnin /ZMVN/ (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl.US),
145
Kot že navedeno, je v praksi veliko stvarnih pravic, zlasti služnosti, nevpisanih v zemljiško knjigo. Pri ogledu zemljišča
lahko pridemo do ugotovitve, da po določenem zemljišču poteka pot do druge nepremičnine, česar brez ogleda ne bi bilo mogoče
vedeti. V primeru prodaje takega zemljišča se pojavita dve težavi. Prva težava je ureditev poti do druge nepremičnine, kar bi lahko
lastnik te nepremičnine dosegel s priposestvovanjem služnosti ali določitve nujne poti na prodanem zemljišču Druga pa je v tem, da
je samoupravna lokalna skupnost prodala zemljišče, obremenjeno s potjo, kar ni bilo upoštevano pri cenitvi zemljišča.
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torej posplošeno tržno vrednost nepremičnine. Gre za vprašanje ali je res lahko ta vrednost
relevantna v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem. Čeprav ZMVN v 3. členu določa, da je
vrednost nepremičnin, posplošena tržna vrednost, določena s postopki in metodami množičnega
vrednotenja nepremičnin, v praksi ugotavljamo, da omenjene vrednosti nepremičnin v večini
primerov, bistveno odstopajo od dejanske tržne vrednosti oziroma od cenitev, ki jih izvedejo cenilci.
Odstopanja je zaznati v obe smeri, opažamo torej višje in nižje posplošene tržne vrednosti od
realnih tržnih vrednosti, zaradi česar ocenjujem, da se na to vrednost ni mogoče opreti z dovolj
visoko stopnjo gotovosti, da bi lahko upravljavec zgolj na podlagi le te utemeljil izkustveno ceno.
Posplošena tržna vrednost je tudi tista, ki jo Uredba o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) predvidi kot
obvezen podatek v načrtu razpolaganja, če ta vrednost ni določena se uporabi orientacijsko
vrednost (9. člen). V praksi samoupravne lokalne skupnosti vpišejo ocenjeno vrednost, če z njo
razpolagajo, sicer pa posplošeno tržno vrednost, zavedajoč se, da ta v večini primerov ne ustreza
primerljivi tržni ceni. Izkustvena cena je pomembna, saj je od nje odvisno, ali bo upravljavec
nepremičnino ocenil ali ne.
Poleg orientacijske vrednosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 19. členu opredeljuje tudi ocenjeno
vrednost in izhodiščno oziroma izklicno vrednost stvarnega premoženja. Ocenjena vrednost je tista,
ki je ugotovljena s cenitvijo. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost pa je vrednost, ki jo upravljavec
določi ob izbiri metode ravnanja s stvarni premoženjem in je lahko enaka ocenjeni vrednosti ali
višja od nje, ne more pa biti nižja. Samoupravne lokalne skupnosti v praksi največkrat uporabijo za
izhodiščno vrednost, ocenjeno vrednost. V nekaterih primerih, ko se prodaja nepremičnina, za
katero je veliko povpraševanje, že same določijo višjo izklicno ceno od ocenjene vrednosti, četudi
se prodajna cena lahko še nadalje zvišuje, bodisi v postopku javne dražbe bodisi v postopku
javnega zbiranja ponudb.
Naročnik cenitve je vedno upravljavec stvarnega premoženja, ki mora cenilca ob naročilu cenitve
seznaniti z namenom cenitve in drugimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na ocenjeno vrednost.
Cenitev mora biti vedno izražena v eurih (17 .člen Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)). Ocenjena
vrednost se ugotavlja po vsakokrat veljavnih mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti, ki jih
sprejema Svet za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti. Veljavnost cenitve je omejena na
12 mesecev, kar pomeni, da na dan sklenitve pravnega posla, cenitev ne sme biti starejša od 12
mesecev (21. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)).
Trajanje veljavnosti cenitve se je v preteklosti spreminjalo. Najkrajši rok veljavnosti cenitve je bil
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predpisan 45 dni od dneva objave dražbe v Uradnem listu RS (Uredba iz leta 1998). Nato je bil z
Uredbo iz leta 2001 določen rok 12 mesecev glede na datum javne dražbe oz. glede na rok za
oddajo ponudb pri javni ponudbi za prodajo stvarnega premoženja. Uredba iz leta 2003 je rok
ponovno skrajšala na 6 mesecev, na dan objave javne dražbe oziroma ponudbe oziroma na dan
poziva za oddajo ponudb v postopku zbiranja javnih ponudb. Uredba iz leta 2007 je nato določila,
da na dan sklenitve pravnega posla, cenitev ne sme biti starejša od 9 mesecev. Sprememba iz
leta 2014 pa je ta rok podaljšala 12 mesecev.146 Kratek rok veljavnosti cenitve je v praksi povzročal
težave, saj je za izpeljavo postopka razpolaganja potrebnega precej časa. Zahteva po novih
cenitvah je samoupravnim lokalnim skupnostim le povečala stroške, povezane z razpolaganjem s
stvarnim premoženjem in še dodatno podaljšala trajanje postopkov razpolaganja z nepremičninami,
saj sama izdelava cenitve terja nekaj časa.
Cenitev ni potrebna le kadar gre za brezplačno odsvojitev nepremičnega premoženja in kot je bilo
že prej omenjeno, v primeru ko izkustvena vrednost nepremičnine ne preseže 10.000 EUR (17.
člen ZSPDSLS).
ZSPDSLS jasno določa, da se premoženje ne sme prodati ali menjati pod ocenjeno vrednostjo,
torej vrednostjo, ki jo je določil pooblaščeni cenilec. Določa pa v 5. odstavku 17. člena tudi izjeme,
kdaj je možno premoženje prodati pod ocenjeno vrednostjo, in sicer:


Po neuspešno izvedeni prvi javni dražbi ali javnem zbiranju ponudb je možno izklicno ceno
na drugi javni dražbi ali javnem zbiranju ponudb znižati za največ 15 %, če je tudi druga
javna dražba ali javno zbiranje ponudb neuspešna, je možno izklicno ceno še dodatno
znižati za največ 15 %. Skupno nižanje izklicne cene je tako možno največ za 30 %.
Nižanje cene je omejeno navzgor, samoupravna lokalna skupnost pa se lahko odloči tudi
za nižji odstotek nižanja izklicne cene. Izklicna cena je cena, ki je določena kot izhodiščna
cena na javni dražbi ali javnem zbiranju ponudb in je lahko enaka ali višja ocenjeni
vrednosti. Zakon predvideva nižanje cene od izklicne cene, kar v praksi lahko pomeni, da v
primeru, da je upravljavec določil izklicno ceno precej višje od ocenjene vrednosti, tudi z
zniževanjem izklicne cene, le ta presega ocenjeno vrednost iz cenitve. Samoupravna
lokalna skupnost lahko po dveh neuspelih javnih dražbah ali javnih zbiranjih ponudb izvede
prodajo nepremičnine z znižano izklicno ceno do največ 30 %, pri čemer lahko samostojno
izbere ali bo uporabila metodo tretje javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb ali pa
metodo neposredne pogodbe.



Če je pridobitelj pravna oseba javnega prava razen javnega podjetja.



Če gre za prodajo ali menjavo za potrebe prenove posameznih delov stavb, ki so v

146
Sprememba je predmet Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti, Uradni list RS, št. 10/2014.
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razvojnih dokumentih samoupravne lokalne skupnosti predvideni za prenovo in so v mešani
lasti pravnih in fizičnih oseb ter so s predpisi opredeljeni kot kulturni spomenik ali so na
območju, razglašenim za kulturni spomenik.


Če gre za prodajo ali menjavo nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so
skladno s prostorskimi akti namenjene razvoju ali dejavnosti industrijsko obrtnih con ter ob
izpolnjevanju pogojev določenih v objavi javnega zbiranja ponudb zaradi uresničevanja
razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti. V tem primeru mora biti prodaja ali
menjava skladna s predpisi, ki urejajo državne pomoči.

V drugih primerih, ki jih ZSPDSLS izrecno ne predvideva, premoženja ni dovoljeno prodati pod
ocenjeno vrednostjo.
Pri cenitvah se je v praksi pojavilo nemalo težav. Iz medijev je razbrati številne dvome v pravilnost
izvedenih cenitev in tudi na sodiščih se vodi nekaj kazenskih postopkov, katerih posledica je dvom
v verodostojnost cenitev, pri čemer naj bi se dokazovalo oškodovanje premoženja samoupravnih
lokalnih skupnosti. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v primerih dvoma v pravilnost cenitve, izrecno
omogoča tudi možnost revizije cenitve (22. člen). Cenilci, ki jim samoupravne lokalne skupnosti
naročijo izvedbo cenitve, so običajno sodno zapriseženi cenilci. Četudi uredba v 20. členu določa,
da je potrebno pri cenitvi upoštevati vsakokrat veljavne mednarodne standarde ocenjevanja
vrednosti, ki jih sprejema Svet za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, se v praksi dogaja,
da so cenitve pri različnih cenilcih precej drugačne. To je sporno predvsem v primeru, ko dva
cenilca na določenem zaokroženem območju, določita različni ceni za praktično enaki nepremičnini.
Do tega lahko pride v primeru, ko samoupravna lokalna skupnost uporablja za cenitev nepremičnin
več cenilcev, saj jih skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja izbira na podlagi najugodnejše
ponudbe z upoštevanjem časa, ki ga cenilec potrebuje za izdelavo cenitve. Nelogično in tudi
neetično pa je, da se dvema sosednjima nepremičninama, v relativno enakem dejanskem stanju,
določita dve precej različni ocenjeni vrednosti. Ta problematika je seveda rešljiva z uporabo enega
samega cenilca za območje celotne občine ali vsaj za neko zaokroženo območje.
Problematike cenitev se je lotilo Računsko sodišče RS, ki v Revizijskem poročilu številka 3208/2012/108 z dne 10.3.2014 z naslovom Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin
zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture,147 ugotavlja, da prihaja do različnega
načina ocenjevanja vrednosti nepremičnin med cenilci. Med razlogi računsko sodišče navaja
pomanjkljivost danih navodil cenilcem, upoštevanje napačnih pravnih podlag s strani cenilcev,
pomanjkljivost navedb o ogledu nepremičnine ter njenem dejanskem stanju. Zaradi različnih
načinov ocenjevanja vrednosti, je prihajalo do neenakopravnega obravnavanja oseb, ki so jim bile

147
Dostopno na spletni strani http://www.rsrs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K203161955DCD766FC1257C920037724B/$file/CenitveMZIP.pdf, 10. marec 2014.
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izplačane odškodnine. Nadzor je bil sicer izveden nad cenitvami, ki so bile podlaga za nakup
nepremičnine, do enakih težav prihaja v primeru cenitev, ki se izdelajo za potrebe prodaje
nepremičnine. Pri cenitvah stavbnih zemljišč je Računsko sodišče ugotovilo, da se ocenjene
vrednosti stavbnih zemljišč med posameznimi cenilci razlikujejo in gibljejo med 27 in 170 EUR na
kvadratni meter. Do takih razlik naj bi prišlo, ker cenilci niso navajali ali so pomanjkljivo navajali vire
podatkov o primerljivih prodajah, niso navajali velikosti in lokacije prodaje primerljivih zemljišč, za
primerjavo so navajali le ponudbene cene zemljišč, namesto realiziranih prodaj in so določali
različne elemente oziroma vplive pri določanju primerjalne vrednosti (Revizijsko poročilo, stran 51).
Nadalje je v poročilu opravljena primerjava med cenilci, imenovanimi s strani Slovenskega inštituta
za revizijo ter sodnimi cenilci, pri čemer naj bi prvi za pridobitev naziva morali opraviti preizkus
strokovnih znanj, česar sodnim cenilcem ni potrebno, pa tudi če minister zanje odredi preizkus
strokovnosti, le ta ni primerljiv s preizkusom strokovnih znanj, ki ga določa Slovenski inštitut za
revizijo. Razlike so tudi pri dovoljenju za opravljanje nalog, sodnim cenilcem se dovoljenje
podaljšuje na 5 let z dokazilom o 5 dnevnem izobraževanju v tem obdobju, pooblaščenim
ocenjevalcem vrednosti pa na 2 leti z dokazilom o 80 urah izobraževanja v tem obdobju. Računsko
sodišče je kritično ocenilo delo sodnih cenilcev in pod vprašaj postavilo njihovo strokovno
usposobljenost, v primerjavi s pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti. Ne glede na razlike pri
pridobitvi naziva, pogojih za ohranjanje le tega in nadzoru nad njihovim delom, je potrebno cenitve
enih in drugih obravnavati povsem enakopravno. Nepriznavanje cenitev vrednosti premoženja enih
ali drugih, nima pravne podlage. Edino merilo za neupoštevanje cenitve je kakovost posamezne
cenitve.148

3.3.2.5 Izbira metode razpolaganja
Skladno z načeli ravnanja s stvarnim premoženjem, je potrebno postopke ravnanja voditi
učinkovito, z uporabo metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate in pri tem zagotavljati
enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku. ZSPDSLS predvideva tri metode
razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti (javna dražba, javno
zbiranje ponudb in neposredna pogodba),149 pri čemer upravljavec ne more samostojno izbirati
metode, saj ZSPDSLS izrecno določa, da se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem
praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši

148
Neffat, D., Potočnik, S., Sodni cenilci in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ter ocenjevanje vrednosti stvarnega premoženja
države in občin, Pravna praksa, 2014, št. 42-43, str. 13-14.
149
Do sprejetja ZSPDPO v letu 2007 je zakonodaja poznala poleg že navedenih treh metod, tudi metodo »javne ponudbe«, ki
jo je ZJF-C opredeljeval kot »na nedoločen oziroma določljiv krog oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu pod vnaprej objavljenimi
pogoji in vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe.« Urejali sta jo nato obe uredbi iz leta 2001 in 2007. Predpisali sta obvezno objavo
javne ponudbe v sredstvih javnega obveščanja, možnost začeti postopek po 15 dneh po objavi in smiselno uporabo določb, ki sicer
veljajo za javno dražbo. Javna ponudba je bila nekakšna vmesna metoda med javno dražbo in javnim zbiranjem ponudb. ZSPDPO
tega instituta ne pozna več, prav tako sedaj veljaven ZSPDSLS ne.
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učinek razpolaganja, pri čemer je prvi cilj prodaje čim višja kupnina (20 .člen ZSPDSLS). Prodaja
nepremičnine z neposredno pogodbo je izjema, ki jo je možno izkoristiti le v taksativno naštetih
primerih v ZSPDSLS (23. člen).

Namen ZSPDSLS ni, da bi posegal v pravila obligacijskega prava o ponudbi, vabilu k ponudbi ter
sprejemu ponudbe, iz česar se sestoji javna dražba, pa tudi javno zbiranje ponudb. Zato je treba
tudi v primerih, ko prodaja nepremičnine država ali samoupravne lokalne skupnosti, ustrezno
upoštevati splošna pravila obligacijskega prava.150

3.3.2.5.1 Javna dražba
Izraz dražba je latinskega izvora. Slovar latinskih pravnih izrazov navaja izraz auctio kot dražbo,
javno prodajo, razprodajo lastnine na dražbi. Tudi latinski izraz licitacio pomeni dražbo in naj bi bil
sinonim za dražbo. Dražba v širšem smislu je vsaka prodaja stvari, pri kateri si kupci javno
konkurirajo.151
ZSPDSLS določa, da se javna dražba izvede kot javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba
sklenjena s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno. Izvedba
javne dražbe se objavi na krajevno običajen način v lokalni skupnosti in na svetovnem spletu.152 V
praksi se je kot zelo koristna izkazala objava na spletnem portalu www.nepremičine.net, kot portal,
na katerem se oglašuje večina prodajanih nepremičnin v Sloveniji. Javna dražba se lahko izvede
tudi elektronsko. Vsebino, omejitve, pogoje za uporabo, postopek za izvedbo in druge sestavine v
zvezi z izvajanjem javne dražbe in elektronske javne dražbe določa uredba. ZSPDSLS vsebuje
tako le en sam člen o javni dražbi in celotno ureditev prepušča ureditvi v uredbi.153
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 30. členu natančno določa, da mora objava javne dražbe vsebovati
sledeče podatke:


naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter naziv in sedež uporabnika, če ta ni hkrati
organizator;



opis predmeta prodaje;

150
Tako tudi v Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z
uvodnimi pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 49.
151
Plavšič, S., Metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Podjetje in delo,
2011, št. 6-7, str. 1402.
152
Do spremembe ZSPDSLS objavljene v Uradnem listu RS, št. 14/2005 je bilo potrebno javno dražbo in javno zbiranje
ponudb obvezno objaviti v Uradnem listu RS. Enako so določali tudi vsi predhodni predpisi. Zakon o ukrepih za uravnoteženje
javnih financ, ki je spremenil med drugim tudi ZSPDSLS je pod pretvezo zniževanja stroškov občinam, ukinil obveznost objave
javne dražbe in javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS. Samoupravne lokalne skupnosti lahko še naprej objavljajo javne dražbe
v Uradnem listu RS, niso pa več k temu zavezane.
153
ZSPDPO je določal tudi minimalno vsebino besedila javne dražbe.
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izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja;



način in rok plačila kupnine;



navedbo, da je plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega
posla;



kraj in čas javne dražbe;



višino varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe in ki ne sme biti manjša
od 10 % izklicne cene;



številko transakcijskega računa, na katerega je treba vplačati varščino;



obvestilo dražiteljem, da bo po končani javni dražbi varščina vrnjena tistim, ki na javni
dražbi ne bodo uspešni, in navedbo roka, v katerem bo vrnjena;



navedbo morebitnega obstoja predkupne pravice;



informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred začetkom javne
dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe in si ogledajo predmet javne dražbe;



navedbo, da lahko upravljavec oziroma organ, pristojen za izvrševanje proračuna
samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek
ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije;



morebitni drugi pogoji.

Upravljavec mora v besedilo javne dražbe vnesti vse zahtevane podatke, pri čemer mu uredba
daje možnost, da določi tudi morebitne druge pogoje (13. alineja 1. odstavka 30. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14)). V praksi upravljavci pri prodaji zemljišč določijo pogoj, da mora kupec z gradnjo
pričeti v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, sicer se pogodba razveže. Dodaten pogoj
bi lahko bil tudi upoštevanje točno predvidene nameravane gradnje, brez možnosti sprememb
(zlasti so s tem mišljeni uvozi na nepremičnino, odmiki od mej in podobno). Upravljavec lahko kot
pogoj določi tudi ustanovitev odkupne pravice in služnosti v njegovo korist za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture.
Od objave razpisa do javne dražbe mora preteči najmanj 15 in največ 60 dni. Dražbo vodi komisija
oziroma oseba, ki jo za to imenuje predstojnik upravljavca. Uredba eksplicitno določa, kdo na javni
dražbi ne more sodelovati kot dražitelj. 154 Postopek javne dražbe mora biti določen v razpisu
oziroma v pravilih dražbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.155 Določiti je potrebno izklicno

154
Osebe, ki na dražbi ne morejo sodelovati so: - cenilec, člani komisije oz. oseba, ki vodi javno dražbo in z njimi povezane
osebe. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so s članom komisije oz. osebo, ki vodi javno dražbo ali cenilcem v krvnem sorodstvu
v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena, ali če je z njim v svaštvu do četrtega kolena, ne glede na to
ali je zakonska zveza prenehala ali ne; osebe ki so z navedenimi osebami v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja ter
druge osebe, s katerimi so navedene osebe, glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezane, tako da
obstaja zaradi te povezave dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije.
155
Primer razpisa javne dražbe ter razpisne dokumentacije za Občino Piran si je mogoče ogledati na spletnem naslovu
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ceno, katera se najprej sprejme nato pa jo potencialni kupci višajo. Vsako ceno, torej bodisi
izklicno bodisi vsako nadaljnjo višjo ceno, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je bila sprejeta tista cena, ki je
bila izklicana trikrat. Ko je ena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po
kakšni ceni je bil predmet dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna
vrednost ni bila dosežena se šteje, da je javna dražba neuspešna. Prav tako je javna dražba
neuspešna, če se nanjo ne prijavi nihče (31. in 32. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)).
O javni dražbi je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije ali oseba, ki jo za
vodenje javne dražbe pooblasti predstojnik upravljavca (33. člen Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)).
Pogodba se z najugodnejšim dražiteljem sklene v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, mu lahko ponudnik
podaljša rok za sklenitev pogodbe za največ 15 dni, ali pa zadrži varščino. Če pogodba ni
podpisana niti v podaljšanem roku, ponudnik zadrži varščino (34. člen Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14)).
Nepremičninske javne dražbe, so na koncu vedno povezane s sklenitvijo pisne pogodbe. Teorija
poudarja, da razpis javne dražbe razpisovalca zavezuje k sklenitvi pogodbe s tistim dražiteljem, ki
bo izpolnil v razpisu določen pogoj. Ko dražitelj poda ponudbo, sprejme razpisna pravila dražbe,
vendar njegova ponudba avtomatično izgubi učinek, ko drugi dražitelj poda višjo ponudbo. Lahko
bi rekli, da njegova ponudba učinkuje pod razveznim pogojem, ki nastopi, ko drugi dražitelj poda
boljšo ponudbo. Učinke sklenitve pogodbe je treba poleg uporabe pravil obligacijskega prava
presojati tudi v luči razpisa javne dražbe.156 Obligacijskopravno lahko javno dražbo opredelimo kot
vabilo nedoločenemu krogu oseb k dajanju ponudb pod vnaprej določenimi pogoji, ki so
opredeljeni v objavi javne dražbe. Pogoji za sklenitev pogodbe so opredeljeni že v razpisu javne
dražbe. Pogodba praviloma nastane, ko je podana najvišja ponudba, kar pomeni, da je akcept dan
že vnaprej v korist najboljšega ponudnika.

157

Razpis dražbe ni ponudba, temveč poziv

nedoločenemu krogu oseb, da podajo svoje ponudbe, pri čemer so pogoji za sklenitev pogodbe že
vnaprej določeni v razpisu. Uspe torej tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Ker mora upravljavec
v razpisu določiti, da se lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pomeni, da upravljavec
ni zavezan k sklenitvi pogodbe. V takem primeru je pogodba sklenjena šele potem, ko razpisovalec
izrecno sprejme najugodnejšo ponudbo oziroma ne nasprotuje sklenitvi pogodbe v morebitnem

http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=4645, 12.05.2014.
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Tratrnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z uvodnimi
pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 53-54.
157
Cigoj, S., Teorija obligacij – splošni del obligacijskega prava (ponatis), Uradni list RS, Ljubljana 2000, stran 148.
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razpisno določenem roku.158
Javna dražba je lahko prostovoljna ali prisilna. Dražba izvedena skladno z določbami ZSPDSLS je
prostovoljna, saj gre za sklenitev prodajne pogodbe na podlagi svobodne volje obeh pogodbenikov.
Samoupravna lokalna skupnost prostovoljno prodaja svoje premoženje, kupec se prostovoljno
prijavi na dražbo in kot posledica uspeha na dražbi, skleneta prodajno pogodbo. Pri taki vrsti
prodaje morata stranki upoštevati splošna pravila stvarnega prava o pravno poslovnih prenosih
lastninske pravice na nepremičninah. Prisilna dražba se izvede na podlagi Zakona o izvršbi in
zavarovanju /ZIZ/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09,
51/10, 26/11, 17/13 – odl.US, 45/14 – odl.US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 – odl. US) ali
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
/ZFPPIPP/ (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.). Pri prisilnih
dražbah gre za izvirni način pridobitve lastninske pravice v korist najugodnejšega ponudnika, za
razliko od prostovoljnih dražb, kjer gre za derivativno pridobitev lastninske pravice, pri kateri se na
kupca prenesejo vse pravice in obveznosti, ki so vezane na kupljeno nepremičnino. Pri prisilni
dražbi je pomemben sklep o domiku nepremičnine, ki ga izda sodišče, pri čemer nova lastninska
pravica ni vezana na morebitne omejitve, ki so bremenile lastninsko pravico prejšnjega lastnika.159

3.3.2.5.2 Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb naslovljeno vabilo k
dajanju ponudb za razpolaganje z določenim nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih
skupnosti (22. člen ZSPDSLS). Zadošča objava na svetovnem spletu, kar je posledica sprejetja
Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ /ZUUJFO/ (Uradni list RS, št. 14/2015)), ki je
spremenil 2. odstavek 22. člena ZSPDSLS. Po prejemu ponudb se lahko opravijo dodatna
pogajanja, da se doseže za prodajalca ugodnejša ponudba. Enako kot pri javni dražbi, se tudi pri
javnem zbiranju ponudb, sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom, pri čemer se lahko opravi
javno zbiranje ponudb tudi elektronsko. Vsebino, omejitve, pogoje za uporabo, postopek za
izvedbo in druge sestavine v zvezi z izvajanjem javnega zbiranja ponudb in elektronskega javnega
zbiranja ponudb ureja uredba. Enako kot pri javni dražbi zakon tudi pri javnem zbiranju ponudb
predvideva podrobnejšo ureditev v podzakonskem aktu (22. člen ZSPDSLS).
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 35. členu določa, da mora objava javnega zbiranja ponudb
vsebovati naslednje:
158
Plavšič, S., Metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Podjetje in delo,
2011, št. 6-7, str. 1402.
159
Tratnik, M., Vrenčur, R., Predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z uvodnimi pojasnili,
Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, Maribor 2011, stran 53-54.
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ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb ter ime in sedež upravljavca, če ta ni
obenem organizator javnega zbiranja ponudb;



opis predmeta prodaje;



navedbo, da je treba ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini, katere višino določi
upravljavec v objavi;



pogoje, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu
prodaje zaradi oblikovanja ponudbe za nakup;



obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih
ponudba vsebuje, in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja;



morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom prodaje;



način in rok plačila kupnine;



navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla;



rok za oddajo ponudbe;



rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo;



navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne;



navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob več najugodnejših ponudbah;



navedbo, da lahko organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije;



navedba morebitnega obstoja predkupne pravice;



osebe za stike prodajalca in



morebitne druge pogoje.

V primeru prodaje ali menjave nepremičnine v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so skladno
s prostorskimi akti namenjene razvoju ali dejavnosti industrijsko obrtnih con mora objava vsebovati
tudi kriterije, ki bodo poleg ponujene cene odločilni za izbor najugodnejšega ponudnika ter način
njihove presoje. Objava mora vsebovati tudi navedbo, da bo sestavni del pogodbe o prodaji
nepremičnine določilo o odkupni pravici v korist samoupravne lokalne skupnosti oziroma drugo
določilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom
njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.
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Tudi po Obligacijskem zakoniku /OZ/ (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo) je
javno zbiranje ponudb opredeljeno kot predlog naslovljen nedoločenemu številu oseb, ki vsebuje
vse bistvene sestavine (22. člen OZ). Gre torej za vabilo k dajanju ponudb, ki vabilca ne veže k
ponudbi. Drugače kot pri javni dražbi, kjer je predmet licitiranja samo cena, so pri javnem zbiranju
ponudb predmet licitiranja tudi drugi pogodbeni pogoji.160 Uredba o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) pa enako kot pri
javni dražbi določa, da mora objava javnega zbiranja ponudb vsebovati navedbo, da lahko organ,
pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s
soglasjem predstojnika, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla (35. člen).
Med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb ne sme preteči manj kot 15 in
več kot 60 dni. Odpiranje ponudb je javno, javnost je mogoče izključiti le zaradi varovanja tajnih
podatkov. Pred vsebinsko obravnavo prispelih ponudb komisija oziroma pooblaščena oseba
preveri pravočasnost in popolnost prispelih ponudb. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne,
vendar nepopolne ponudbe, komisija oziroma pooblaščena oseba izloči in o tem obvesti ponudnika.
Pravočasno ponudbo, ki je nepopolna zaradi pomanjkljive dokumentacije, lahko ponudnik dopolni
vse do odpiranja ponudb. Če je med prispelimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko
komisija oziroma pooblaščena oseba pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe;
lahko z njimi opravi dodatna pogajanja ali pa med najugodnejšimi ponudniki izvede javno dražbo,
pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Vsi navedeni postopki morajo biti izvedeni v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, ki je
sicer določen v objavi javnega zbiranja ponudb, sicer javno zbiranje ponudb ni uspešno. Javno
zbiranje ponudb ni uspešno tudi v primeru, če ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega
premoženja oziroma če pri oddaji novih ponudb, ni bila dosežena cena, ki so jo poprej že ponudili
najugodnejši ponudniki (36. in 37. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)).
Ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi obvestila o javnem zbiranju
ponudb. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije ali oseba, ki jo za
izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb pooblasti predstojnik upravljavca. Uredba natančno
določa, kaj more vsebovati zapisnik. O neuspelem javnem zbiranju ponudb upravljavec obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb oziroma od izvedbe postopkov, ki jih
predvideva uredba v primeru, ko prispe več najugodnejših ponudb (dodatna oddaja ponudbe,
dodatna pogajanja oziroma javna dražba med najugodnejšimi ponudniki) in na podlagi tako
izvedenih postopkov, ni bila dosežena najugodnejša cena (38. člen Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
160

Plavšak, N. Juhart, M., Vrenčur, R., Obligacijsko pravo – splošni del, GV Založba, Ljubljana 2009, stran 290.
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10/14)).
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino (39.
člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)).
ZSPDSLS določa, da se postopek razpolaganja praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z
javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek razpolaganja, pri čemer je prvi cilj prodaje čim
višja kupnina (20. člen ZSPDSLS). V praksi se samoupravne lokalne skupnosti različno odločajo o
izbiri ustreznejšega postopka. V primeru velike zainteresiranosti potencialnih kupcev za določeno
nepremičnino obstajata v praksi dve diametralno nasprotni si stališči:

1. Po prvem samoupravne lokalne skupnosti ocenjujejo, da je v primeru velike
zainteresiranosti, dražba najučinkovitejša, saj se bodo dražitelji potegovali za določeno
nepremičnino in ceno zviševali do tiste višine, katero so pripravljeni plačati za določeno
nepremičnino. To dejansko drži, če je dražba korektna in če se dražitelji med seboj nič ne
dogovorijo, temveč enakopravno konkurirajo na dražbi. V praksi se nemalokrat zgodi, da se
dražitelji pred samo dražbo spoznajo, saj se morajo zaradi registracije, zglasiti na kraju
samem vsaj pol ure pred začetkom dražbe. Če sta na primer dva dražitelja zainteresirana
za dve različni nepremičnini, se lahko med seboj dogovorita, kdo bo katero od njiju dražil in
tako vsak ponudi izklicno ceno za tisti predmet dražbe, za katerega se poteguje. V takem
slučaju, se cena nobene od nepremičnin ne zviša, saj imata oba interes kupiti nepremičnino
po najnižji ceni.

2. Po drugem stališču naj bi bilo javno zbiranje ponudb učinkovitejše, kajti ponudniki ne vedo
eden za drugega, zato so kakršnikoli dogovori med njimi izključeni. V takem primeru so
ponudniki, ki so zelo zainteresirani za nakup določene nepremičnine, pripravljeni ponuditi
bistveno višjo ceno od izklicne, ker ne vedo kakšne ponudbene cene bodo predložili ostali
konkurenti in bi si radi zagotovili čim večjo možnost uspeha pri nakupu. Tudi takemu
stališču ne gre oporekati. Nemalokrat se samoupravne lokalne skupnosti odločajo za javno
zbiranje ponudb, po že izvedeni neuspešni javni dražbi v upanju, da se bodo potencialni
kupci, ki jim je neprijetno kupovati nepremičnine na javni dražbi, odločili le to kupiti na
podlagi javnega zbiranja ponudb. Gre za psihološki pristop k izbiri postopka prodaje
nepremičnine, še vedno s ciljem doseči čim višjo kupnino, oziroma v trenutnih razmerah bi
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lahko rekli s ciljem sploh kaj prodati.

3.3.2.5.3 Neposredna pogodba
Neposredna pogodba je opredeljena zgolj kot izjema, pri čemer lahko samoupravna lokalna
skupnost prodaja na tak način, le v taksativno naštetih primerih, ki jih ZSPDSLS predvideva. Ker je
konkurenca pri neposredni pogodbi bolj ali manj izključena in posledično ni zasledovano načelo
gospodarnosti, ZSPDSLS podrobno ureja možnost sklepanja neposredne pogodbe. Nepremično
premoženje samoupravne lokalne skupnosti se lahko proda ali zamenja na podlagi neposredne
pogodbe le v naslednjih primerih (23. člen ZSPDSLS):


če se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah, ki so manjši od 50% ali enaki 50% ali



če se prodajajo solastniški deleži na zasedenih stanovanjih ali



ko gre za menjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost premoženja samoupravnih
lokalnih skupnosti z zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med zamenjanima
nepremičninama ni večja od 20%, vendar največ 80.000 EUR. Izjemoma lahko razlika med
zamenjanima nepremičninama preseže 20% oziroma 80.000 EUR pod pogojem, da je ta
razlika v korist samoupravne lokalne skupnosti in se brezplačno prenese v last
samoupravne lokalne skupnosti ali



če se neposredna pogodba sklepa najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je
izkazalo, da sta bili neuspešni izbrana metoda razpolaganja na podlagi javne dražbe ali
javnega zbiranja ponudb in ponovno izvedena metoda razpolaganja na podlagi javne
dražbe ali javnega zbiranja ponudb z znižano izklicno ceno za največ 15%; v tem primeru je
lahko cena v neposredni pogodbi nižja največ za 15% od objavljene (izklicne) cene
ponovno izvedene metode razpolaganja na podlagi javne dražbe ali javnega zbiranja
ponudb, pred sklenitvijo neposredne pogodbe pa je v tem primeru treba izvesti postopek
pogajanj z vsemi zainteresiranimi ponudniki ali



če je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000 EUR ali



ko je pridobitelj pravna oseba javnega prava razen javnega podjetja ali



če gre za dosego javnega interesa skladno s pogoji iz soglasij dobaviteljev komunalnih,
energetskih in elektronskih komunikacijskih storitev ali



če se neposredna pogodba sklepa najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je
izkazalo, da je bila neuspešna izbrana metoda razpolaganja na podlagi javne dražbe ali
javnega zbiranja ponudb, pred sklenitvijo pa se izvede postopek pogajanj z vsemi
zainteresiranimi ponudniki.

Pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe je potrebno na svetovnem spletu objaviti
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namero o sklenitvi neposredne pogodbe, ki mora biti objavljena vsaj 15 dni. Uredba o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) določa, da namere o sklenitvi neposredne pogodbe ni treba objaviti, če se neposredna
pogodba sklepa zaradi pomoči samoupravne lokalne skupnosti ob naravni ali drugi nesreči ali
zaradi zagotavljanja potrebne pripravljenosti na naravne ali druge nesreče v skladu s predpisi ali
zaradi varovanja tajnih podatkov pri izvajanju obveščevalnih in varnostnih nalog (40. člen).

Kljub temu, da je uvodoma navedeno, da je pri sklenitvi neposredne pogodbe bolj ali manj
izključena konkurenca, ne moremo temu popolnoma pritrditi. ZSPDSLS izrecno določa, v katerih
primerih je potrebno ob uporabi metode neposredne pogodbe, izvesti pogajanja, in sicer je to v
dveh primerih:
1. če se neposredna pogodba sklepa najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je
izkazalo, da sta bili neuspešni izbrana metoda razpolaganja na podlagi javne dražbe ali javnega
zbiranja ponudb in ponovno izvedena metoda razpolaganja na podlagi javne dražbe ali javnega
zbiranja ponudb z znižano izklicno ceno za največ 15%; v tem primeru je lahko cena v neposredni
pogodbi nižja največ za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode razpolaganja
na podlagi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pred sklenitvijo neposredne pogodbe pa je v
tem primeru treba izvesti postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi ponudniki (4. alineja 1.
odstavka 23. člena ZSPDSLS);
2. če se neposredna pogodba sklepa najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je
izkazalo, da je bila neuspešna izbrana metoda razpolaganja na podlagi javne dražbe ali javnega
zbiranja ponudb, pred sklenitvijo pa se izvede postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi
ponudniki (8. alineja 1. odstavka 23. člena ZSPDSLS).

V vseh ostalih primerih, ZSPDSLS ne predpisuje zaveze izvesti pogajanja z vsemi zainteresiranimi
osebami oziroma ne predpisuje dolžnosti upravljavca, da bi aktivno iskal potencialne
zainteresirane kupce. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 40. členu določa, da mora v postopku
razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec vsemi
zainteresiranimi osebami opraviti pogajanja o ceni. Za pogajanja se štejejo tudi dopisovanje zaradi
usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje čim višje kupnine
ali čim ugodnejših pogojev razpolaganja.

Posebno pozornost je potrebno nameniti metodi sklenitve neposredne pogodbe, v primeru ko je
posamezna vrednost nepremičnine nižja od 20.000 EUR. Četudi Uredba o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 40.
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členu določa, da mora v postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode
neposredne pogodbe upravljavec vsemi zainteresiranimi osebami opraviti pogajanja o ceni, zakon
takšne zahteve za primere, ko je vrednost prodaje pod 20.000 EUR, ne predpisuje. Tako je
odločilo tudi Višje sodišče Republike Slovenije v sodbi II Cp 2572/2014 z dne 14.1.2015.
Navedeno pomeni, da v tovrstnih primerih ni predpisana dolžnost upravljavca aktivno iskati
potencialne kupce in se pogajati za najvišjo ceno. Za sklenitev neposredne pogodbe zadošča že
objava namere na svetovnem spletu.
ZSPDSLS je bil sprejet v letu 2010. Takratno besedilo ZSPDSLS je poznalo vse primere možnosti
sklenitve neposredne pogodbe, razen zadnje alineje 23. člena: če se neposredna pogodba sklepa
najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da je bila neuspešna izbrana
metoda razpolaganja na podlagi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pred sklenitvijo pa se
izvede postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi ponudniki. Ta alineja je bila dodana s prvo
spremembo ZSPDSLS v letu 2012. Iz obrazložitev spremembe ZSPDSLS ni razbrati, s kakšnim
namenom je bila navedena možnost dodana. Sedaj veljavno besedilo ZSPDSLS tako omogoča
sklenitev neposredne pogodbe že po prvi neuspešno izvedeni javni dražbi oziroma javnem zbiranju
ponudb, vendar ob predpostavki, da se cena ne znižuje. V praksi lahko samoupravna lokalna
skupnosti izvede na primer javno dražbo. Če je slednja neuspešna, objavi namero o sklenitvi
neposredne pogodbe po izklicni ceni. Če po preteku treh mesecev nepremičnine ne uspe prodati,
lahko skladno s 4. alinejo 1. odstavka 23. člena ZSPDSLS, zniža izklicno ceno za največ do 15 %
in objavi drugo javno dražbo. Če tudi slednja ni uspešna, lahko izkoristi možnost ponovnega
nižanja cene do 15 % in objavi namero za sklenitev neposredne pogodbe po znižani ceni, skladno
z zgoraj navedeno določbo ZSPDSLS. Pride torej do kombinacije 8. in 4. alineje 1. odstavka 23.
člena ZSPDSLS, pri čemer zakon v obeh primerih zavezuje upravljavca, da mora pred sklenitvijo
neposredne pogodbe izvesti postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi ponudniki.

3.3.2.6 Odločanje o pravnem poslu in sklenitev prodajne pogodbe
ZSPDSLS določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih
skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne
lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo ta organ za to pooblasti (14. člen ZSPDSLS). V praksi odloča in
sklene pravni posel, župan. Po Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) mora upravljavec, če nasprotna
pogodbena stranka ne realizira pravnega posla pravočasno oziroma če ne upošteva določil
sklenjene pogodbe, kot pogodbena stranka takoj oziroma v roku, določenem s predpisi oziroma s
pogodbo, začeti uveljavljati pogodbene ali druge obligacijske pravice oziroma zahtevke zoper
nasprotno pogodbeno stranko. Za spremljanje pravilne in celovite realizacije pravnega posla
imenuje župan skrbnika posameznega pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem, če
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skrbnik ni določen že v pogodbi (24. člen).
Po izvedbi javne dražbe se z najugodnejšim dražiteljem sklene pogodba v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe za največ 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino in do sklenitve pogodbe ne pride (33. člen Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)).
Enako velja tudi pri javnem zbiranju ponudb. V primeru nepodpisa pogodbe, ponudnik zadrži
varščino (39. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)). Za sklenitev neposredne pogodbe ne ZSPDSLS
ne prej omenjena uredba ne predpisujeta nobenega roka, kar je verjetno posledica dejstva, da
sklenitev neposredne pogodbe ni posledica javnega postopka prodaje, prav tako ni predvideno
plačilo varščine. Neposredna pogodba se lahko sklene kadarkoli, zato bi bila določitev rokov za
njeno sklenitev povsem odveč.
Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa (29.
člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)). Uredba v istem členu določa, da se kupnina lahko plača v več
obrokih, vendar mora pridobitelj stvarnega premoženja neplačani del kupnine ustrezno zavarovati,
in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, fizična
oseba pa z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne
kupnine.

3.3.2.7 Stroški postopka
Skladno z načelom gospodarnosti je potrebno postopke ravnanja s stvarnim premoženjem voditi
učinkovito in s čim manjšimi stroški. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v 28. členu izrecno določa, da
vse stroške, ki nastanejo samoupravni lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s
stvarnim premoženjem, nosi upravljavec stvarnega premoženja. Ta določba je sicer jasna, vendar
je z vidika samoupravnih lokalnih skupnosti v veliko primerih nepoštena. Pri prodaji stvarnega
premoženja je potrebno, pred izbiro metode razpolaganja in v okviru pravnega pregleda
nepremičnine, opraviti kar nekaj postopkov, ki so povezani s stroški. Skoraj za vsako nepremičnino
je potrebno najprej izvesti postopek parcelacije, na podlagi katerega dobi del nepremičnine, ki bo
predmet prodaje, svojo parcelno številko. Po izvedeni parcelaciji se naroči cenitev premoženja,
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kateri sledi izbira metode prodaje. V realnem življenju se nepremičnine, oziroma manjši deli le teh,
prodajajo na željo zainteresiranih kupcev. Običajno gre za dele nepremičnin, na katere so
zainteresirani že posegli z gradnjo ali pa jih imajo že dalj časa v zakupu, saj se neposredno stikajo
z njim lastnim zemljiščem in tudi funkcionalno predstavljajo del zemljišča, ki iz prostorskega vidika
sodi k njim lastni nepremičnini.
Zaradi korektne razdelitve stroškov, ki jih mora nositi samoupravna lokalna skupnost in stroškov, ki
naj bremenijo potencialne kupce, bi morali upoštevati namen prodaje nepremičnine. Stroški
povezani z ureditvijo nepremičnin, ki jih samoupravna lokalna skupnost prodaja za namene
gradnje, naj nosi v celoti samoupravna lokalna skupnost, medtem ko stroške, ki nastanejo zaradi
ureditve nepremičnine, na željo zainteresiranih kupcev in pri katerih je prodaja posledica že
utečenega dejanskega stanja, naj nosijo kupci sami. V praksi kljub predpisanemu določilu,
samoupravne lokalne skupnosti v takih primerih prevalijo tako stroške parcelacije kot tudi stroške
cenitve, na potencialne kupce.

3.3.2.8 Civilnopravni in javnopravni vidik razpolaganja
Razpolaganje s stvarnim premoženjem sodi v celoti v sfero civilnega prava. Postopek razpolaganja
se vodi, na podlagi ZSPDSLS in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ki povsem samostojno urejata področje
ravnanja s stvarnim premoženjem. Postopek razpolaganja se zaključi s sklenitvijo prodajne
pogodbe, za katero se uporabljajo pravila OZ, medtem ko se prenos lastninske pravice izvede ob
upoštevanju določil SPZ. Tudi če se postopek razpolaganja konča s sklepom župana, s katerim se
ugotovi, kateri je najugodnejši ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb ali se postopek ustavi
ali se ugotovi, da dražba oziroma javno zbiranje ponudb ni bilo uspešno, ne gre za upravni akt,
zoper katerega bi bilo možno sprožiti upravni spor.
Zakon o upravnem sporu /ZUS-1/ (Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl.
US in 109/12) določa v 2. členu, da sodišče v upravnem sporu odloča le o zakonitosti dokončnih
upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnika, o zakonitosti drugih aktov pa samo,
če tako določa zakon. Upravni akt je torej upravna odločba in drug javnopravni, enostranski,
oblastveni posamični akt, izdan v okviru izvrševanja upravne funkcije, s katerim je organ odločil o
pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko
stranka v postopku izdaje akta. Upravno sodišče je v zadevi III U 213/2013 z dne 07.03.2014
zavzelo stališče, da: »sklep o izboru najugodnejšega ponudnika za najem gostinskega lokala, ni
upravni akt v smislu drugega člena ZUS-1 (enako velja za obvestilo o izbranem ponudniku) saj ni
bil izdan v okviru izvrševanja upravne funkcije tožene stranke, v kateri bi se odločalo o pravici,
obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega

84

prava. Poleg tega niti iz ZSPDSLS, niti Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ne izhaja, da se v opisanem
primeru vodi upravni postopek oziroma odloča skladno z Zakonom o splošnem upravnem
postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
Izpodbijani sklep je torej tako imenovani akt poslovanja tožene stranke, s katerim je izbrala, po
opravljenem razpisu javnega zbiranja ponudb, najemnika za svoje stvarno premoženje.« Enako
stališče je sodišče zavzelo v primeru III U 378/2013 z dne 10.01.2014, v katerem je na navedbe
tožeče stranke, da nima zagotovljenega drugega učinkovitega sodnega varstva (prvi odstavek 4.
člena ZUS-1 in drugi odstavek 157. člena Ustave RS) odgovorilo, da ima tožeča stranka
zagotovljeno sodno varstvo na rednem sodišču, kar je izhajalo tudi iz pravnega pouka
izpodbijanega sklepa.
Stranke imajo v postopkih ravnanja zagotovljeno sodno varstvo na rednem sodišču, torej civilnem
sodišču, vendar sodne prakse civilnega sodišča na tem področju še ni oziroma jo je zelo malo.

3.3.2.9 Vlaganje stvarnega premoženja v pravne osebe
Glede pridobitev kapitalskih naložb samoupravnih lokalnih skupnosti v gospodarskih družbah z
vplačilom kapitala s stvarnim vložkom ZSPDSLS predpisuje uporabo predpisov, ki urejajo javne
finance (25. člen ZSPDSLS).

3.3.2.10 Neodplačno razpolaganje s stvarnim premoženjem
Skladno z načelom odplačnosti se stvarnega premoženja ne sme odtujiti neodplačno, razen če to
dovoljuje zakon. Neodplačna odsvojitev je prvenstveno prepovedana, kljub temu pa ZSPDSLS
izrecno določa, kdaj se lahko nepremično premoženje neodplačno odsvoji. V 24. členu ZSPDSLS
je določeno, da se lahko nepremično premoženje samoupravne lokalne skupnosti brezplačno
odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava razen javnega podjetja in je to v javnem interesu.
Bistveni sestavini pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja sta:

1. opredelitev javnega interesa ter
2. določilo o prepovedi odtujitve in obremenitve neodplačno prenesene nepremičnine za najmanj
pet let, ki ga morata pogodbenici v obliki zaznambe vpisati v zemljiško knjigo.
Prepoved obremenitve ne velja za stvarne služnosti in neprave stvarne služnosti. Pridobitelj
nepremičnine je dolžan odsvojitelju letno poročati o uporabi nepremičnine v skladu s pogodbeno
opredeljenim javnim interesom. Če se odsvojena nepremičnina ne uporablja več za uresničevanje
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dogovorjenega javnega interesa, je ta okoliščina razvezni razlog na strani odsvojitelja do izteka
pogodbeno določenega obdobja veljavnosti prepovedi odtujitve in obremenitve (24. člen
ZSPDSLS).
Če se nepremično premoženje države brezplačno odsvoji v korist samoupravne lokalne skupnosti
in obratno, se javni interes ne ugotavlja. ZSPDSLS predpostavlja, da se v primeru sklepanja
tovrstnih pravnih poslov šteje, da je javni interes izpolnjen s samim prenosom nepremičnega
premoženja (24. člen ZSPDSLS). Obstaja torej domneva, da je samo sklepanje takih pravnih
poslov v javnem interesu. Prav tako ni potrebno v pogodbo vpisati prepovedi odtujitve in
obremenitve v korist odsvojitelja v zemljiško knjigo, ZSPDSLS tudi ne predpisuje dolžnosti
poročanja o uporabi nepremičnine in dolžnosti vračanja nepremičnega premoženja odsvojitelju (24.
člen ZSPDSLS). Ta določba je bila dodana pri spremembah in dopolnitvah ZSPDSLS v letu 2012 z
željo poenostaviti in pospešiti postopke prenosa nepremičnega premoženja med državo in
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Dejansko stanje je takšno, da je država lastnica velikega
števila nepremičnin, za katere nima nobene vizije, prav tako ne sredstev za njihovo vzdrževanje,
kaj šele za njihovo rekonstrukcijo. Zanjo vse omenjene nepremičnine predstavljajo le strošek.
Posledično take nepremičnine propadajo, medtem ko obstajajo v samoupravnih lokalnih skupnosti
številne zamisli, kako te nepremičnine uporabiti, jih revitalizirati in z njimi kandidirati na nepovratna
sredstva.161

4. Ravnanje s stvarnim premoženjem v Italiji in na Hrvaškem
4.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem v Republiki Hrvaški
4.1.1 Pravna ureditev ravnanja s stvarnim premoženjem
Medtem ko imamo v Sloveniji en zakon in na njegovi podlagi sprejeto uredbo, ki celovito urejata
ravnanje s stvarnim premoženjem, tako države kot lokalnih skupnosti, je na Hrvaškem pravna
ureditev nekoliko drugačna. Na ravni države je sprejet Zakon o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13, 18/16), Uredba o načinima
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 55/2011), Uredba o
darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 127/2013), Strategija
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013 do 2017
(Narodne novine 76/2013), in številni drugi zakoni, ki urejajo razpolaganje s posameznimi vrstami
nepremičnin in so bili našteti v predhodnih poglavjih.
Navedena zakonodaja ureja zgolj razpolaganje na ravni države, medtem ko je razpolaganje z
161
Glej Vladno gradivo EVA: 2012-2030-0023, Št.: 00730-13/2012/17 z dne 05.07.2012 z naslovom: Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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nepremičninami na ravni lokalnih skupnosti, torej mest in občin, urejeno zgolj v 391. členu ZVDSP.
Slednji zgolj v enem členu ureja splošna pravila razpolaganja z nepremičninami v lasti enot lokalne
samouprave. Poleg navedenega, morajo občine upoštevati tudi Zakon o zemljišnim knjigama
(Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 in 60/13),
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13),
Zakon o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98, 66/98 in 22/06), Uredbo o uvjetima i
mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine 40/97 in 117/15), Zakon o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93,
48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98,
163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 in 78/02), Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05,
41/08, 125/11 in 78/15), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine
86/12 in 143/13), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,152/14 in 98/15), Zakon o državnoj
izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine 16/07, 125/08, 124/10 in 56/13), Zakon o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 in 64/15), Zakon o procjeni vrijednosti
nekretnina (Narodne novine 78/15), Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 in 92/14) in Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine 74/2014). Vsa
našteta zakonodaja velja za točno določene vrste nepremičnin, medtem ko je splošna ureditev
celotnega področja razpolaganja z nepremičninami, kot že navedeno, vsebovana v 391. členu
ZVDSP, na podlagi katerega ima vsaka občina oziroma mesto sprejet svoj odlok, ki ureja postopek
razpolaganja z nepremičninami, katerih lastniki so. 162 Taka ugotovitev izhaja tudi iz Poročila
Državne revizije »Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave na području Primorsko-Goranske županije«163 iz januarja 2016, ki navaja, da lokalne
enote v okviru zakonov in drugih predpisov, samostojno določajo pravila in postopek upravljanja in
razpolaganja s premoženjem. Večina lokalnih enot v svojih odlokih opredeljuje tudi pojma
»razpolaganje« in »upravljanje«, kar pomeni, da se lokalne enote ne ravnajo izključno po
definicijah in ureditvi iz državnih zakonov.

4.1.2 Opredelitev pojma razpolaganje in pojma upravljanje
Naslov 391. člena ZVDSP se glasi »Razpolaganje z nepremičninami v lasti enot lokalne
samouprave«. ZVDSP kljub uporabi tega pojma, ne opredeljuje njegovega pomena. Na Hrvaškem
162
Tako ima na primer Občina Umag sprejete Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umag (Službene
novine Grada Umaga br. 15/13), Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Službene novine Grada Umaga 7/13 , 4/15 in
15/15), Odluka o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Umaga, br. 8/12), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada
Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 5/11), Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službene
novine Grada Umaga br. 1/14 i 5/15), Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama (Službene novine Grada Umaga br. 17/14).
163
Revizija je dostopna na spletni strani http://www.revizija.hr/izvjesca/2016/rr-2016/revizije-ucinkovitosti/upravljanje-iraspolaganje-nekretninama-lokalnih-jedinica/primorsko-goranska-zupanija.pdf, januar 2016.
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ne uporabljajo besede ravnanje s stvarnim premoženjem, kot je to uzakonjeno pri nas, temveč
operirajo pretežno s pojmoma »upravljanje« in »razpolaganje«.
Upravljanje je večkrat omenjeno v Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ki v 48.
členu določa, da z nepremičninami in premičninami, ki so last lokalne enote kot tudi z njihovimi
prihodki in odhodki, upravlja župan, skladno s statutom in drugimi predpisi. V 67. členu pa
predpisuje, da morajo enote lokalne skupnosti upravljati, uporabljati in razpolagati s svojim
premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Razpolaganje je prav tako omenjeno v 48. členu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, ki določa, da odloča o pridobivanju in prodaji nepremičnin in premičnin ter o
razpolaganju z drugim premoženjem lokalne skupnosti župan, skladno z zakonom, statutom in
drugimi predpisi. Pri čemer je določena višina, do katere lahko odloča župan samostojno in nad
katero je potreben sklep občinskega sveta, kar bo podrobneje prikazano v nadaljevanju.
Pomen obeh pojmov je definiran v Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske in v Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske od 2013 do 2017, ki sicer za lokalne skupnosti ne veljata. Kljub temu Državni urad za
revizijo (kar bi ustrezalo našemu Računskemu sodišču) v revizijskem poročilu »Izvješće o
obavljenoj reviziji učinkovitosti: Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave« iz januarja 2016, na strani 9, navaja ravno oba omenjena dokumenta
kot relevantna za opredelitev pojmov upravljanje in razpolaganje z nepremičninami in jih pri
izvajanju revizije tudi uporabi.
Po Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, upravljanje z
državnim premoženjem, zajema vse sistematične in koordinirane aktivnosti in dobre prakse, s
katerimi država optimalno in trajnostno upravlja s svojim premoženjem z namenom doseganja
svojega organizacijsko strateškega plana (2. člen). Upravljanje zajema pridobivanje nepremičnin,
razpolaganje z nepremičninami in uveljavljanje vseh drugih lastninskih upravičenj skladno s
predpisi, ki urejajo lastninsko in druge stvarne pravice (3. točka 1. odstavka 3. člena). Nadalje
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske v 1. odstavku 48.
člena določa, da upravljanje z nepremičninami zajema:


izvedbo postopkov, potrebnih za upravljanje z nepremičninami;



sodelovanje pri oblikovanju predloga prostorskih rešitev za nepremičnine;



tekoče in investicijsko vzdrževanje nepremičnine;



urejanje lastniško pravnega statusa nepremičnine;



prenos nepremičnine v uporabo organom državne uprave ali drugim proračunskim
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uporabnikom za izvajanje nalog iz njihove pristojnosti;


izvajanje drugih dejavnosti in nalog skladno s predpisi, ki urejajo lastninsko in druge stvarne
pravice.

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske definira tudi pojem
izkoriščanja premoženja, kot njegovo uporabo in pobiranje plodov ter koristi, ki jih državno
premoženje prinaša, brez pravice do odsvojitve ali obremenitve (4. točka 1. odstavka 3. člena).
Razpolaganje z državnim premoženjem vsebuje pravico odtujiti premoženje, ga obremeniti, in se
mu odreči (2. člen). V 2. odstavku 48. člena Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske definira razpolaganje z nepremičninami kot:


prodajo;



dajanje v zakup ali najem;



ustanovitev stavbne pravice



dokapitalizacijo gospodarskih družb z vložitvijo nepremičnin v osnovni kapital družbe;



podaritev;



zamenjavo;



ustanovitev zastavne pravice na nepremičnini;



ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini;



razdružitev solastnine na nepremičnini;



skupno gradnjo ali financiranje izgradnje in



druge načine razpolaganja.

4.1.3 Načela razpolaganja in upravljanja
Lokalne enote morajo upravljati in razpolagati z nepremičninami skladno z načeli, ki jih določa
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, in sicer načelo
javnosti (6. člen), načelo predvidljivosti (7. člen), učinkovitosti (8. člen) in odgovornosti (9. člen).
Enaka načela vsebuje tudi Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske ter na njeni podlagi sprejete strategije posameznih mest in občin.

4.1.3.1 Načelo javnosti
Načelo javnosti se zagotavlja z določitvijo jasnih pravil in meril upravljanja in razpolaganja z
nepremičninami v vseh aktih, ki jih je potrebno sprejeti v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem ter
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javno objavo teh aktov, z določitvijo ciljev upravljanja in razpolaganja, z rednim obveščanjem
javnosti o aktivnostih pristojnega organa za upravljanje in razpolaganje z nepremičninami in z
obveščanjem javnosti o sprejemu najpomembnejših odločitve ter z vodenjem registra nepremičnin,
kot tudi baze podatkov o kupoprodajnih cenah (6. člen Zakona o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske).

4.1.3.2 Načelo predvidljivosti
Načelo predvidljivosti zagotavlja, da bo razpolaganje z nepremičninami v podobnih primerih
podvrženo enakim pravilom. To pomeni, da bo postopanje pristojnih organov v enakih ali podobnih
primerih enako, tako da lahko vsakdo predvideva, kakšno bo ravnanje pristojnega organa, glede
na precedenčne primere (7. člen Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske).

4.1.3.3 Načelo učinkovitosti
Načelo učinkovitosti zagotavlja učinkovito upravljanje in razpolaganje z nepremičninami zaradi
doseganja gospodarskih, infrastrukturnih in drugih ciljev, ki so določeni v strategiji in planu
upravljanja, kot javni interes (8. člen Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske).

4.1.3.4 Načelo odgovornosti
Načelo odgovornosti se zagotavlja z določanjem pravic in obveznosti posameznih nosilcev funkcij
upravljanja in razpolaganja z nepremičninami, z nadzorom nad upravljanjem in razpolaganjem z
nepremičninami in s poročanjem o realizaciji ciljev ter učinkov upravljanja in razpolaganja ter
ukrepanjem proti nosilcem funkcij, ki ne ravnajo skladno s predpisi (9. člen Zakona o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske).
Če primerjamo hrvaška zakonska načela z načeli, ki jih poznamo v našem pravnem redu, vidimo,
da kljub različnim izrazom, oba zakonodajalca zasledujeta iste cilje, to so transparentni postopki
razpolaganja z nepremičninami, javnost postopkov in podatkov o nepremičninah, enako
obravnavanje vseh udeležencev v postopku in odplačno ter gospodarno ravnanje s premoženjem.
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4.1.4 Predpisan postopek razpolaganja
Kot smo videli, imajo na Hrvaškem zelo skopo zakonodajo, ki ureja sam postopek razpolaganja z
nepremičninami. Razen 391. člena ZVDSP ter izjem, ki jih predvideva Zakon o prostornom
uređenju ter nekaj drugih specialnih zakonov, je sam postopek prepuščen ureditvi v odloku vsake
posamezne lokalne enote.164
Pristojnosti za razpolaganje so enako kot pri nas zaupane županu oziroma občinskemu svetu, v
odvisnosti od zneska vrednosti premoženja, s katerim se razpolaga, saj 48. člen Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi določa, da odloča o prodaji nepremičnin in premičnin ter o
razpolaganju z drugim premoženjem lokalne skupnosti župan, skladno z zakonom, statutom in
drugimi predpisi. Župan lahko odloča o pridobitvi ali prodaji nepremičnine, katere posamična
vrednost ne presega 0,5 % zneska prihodkov brez kreditov, ustvarjenih v predhodnem letu, od leta
v katerem se sprejema odločitev o pridobitvi ali prodaji nepremičnine. Če je ta znesek večji od
1.000.000,00 kun, lahko župan odloča največ do zneska 1.000.000,00 kun, če je ta znesek manjši
od 70.000,00 kun, lahko župan odloča največ do 70.000,00 kun. O pridobivanju in prodaji
nepremičnin, katerih posamična vrednost presega zgoraj omenjene zneske odloča svet lokalne
enote, torej mestni ali občinski svet.

4.1.4.1 Akti ravnanja
Na hrvaškem ne poznajo enake vrste aktov ravnanja z nepremičnim premoženjem, kot jih
poznamo v Sloveniji. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi določa le, da mora biti
tako pridobivanje kot tudi prodaja nepremičnin in premičnin ter razpolaganje z ostalim
premoženjem, predvidena v proračunu lokalne enote. Lokalne enote v proračunu zgolj predvidijo
višino prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja, pri čemer občinskemu svetu ne
predložijo v sprejem načrta ravnanja, kot to počnemo v Sloveniji. Občinski svet odloča o prodaji, le
v tistih primerih, ki jih predvideva zakon, torej le, ko je posamična vrednost nepremičnine višja od
0,5 % prihodkov brez kreditov, doseženih v letu, pred letom v katerem se odloča o prodaji in v
vsakem primeru, ko je ocenjena vrednost posamične nepremičnine višja od 1.000.000,00 kun. O
prodaji nepremičnine, katere posamična vrednost ne presega omenjenih zneskov odloča župan
sam. V lokalnih enotah, v katerih 0,5 % letnih prihodkov ne presega 70.000,00 kun, lahko župan
odloča do zneska posamične vrednosti nepremičnine v višini 70.000,00 kun, nad tem zneskom pa
o prodaji odloča svet lokalne enote.

164
Tako ima na primer Občina Umag sprejet »Odloku o raspolaganju nekretninama o vlasništvu Grada Umag« (Službene novine 15/2013) v
katerem je določeno, da se odlok uporablja, za razpolaganje z nepremičninami, ki so last Občine Umag ali z nepremičninami, s katerimi občina
upravlja na podlagi posebnih predpisov, s tem da so izvzeti postopki oddaje v zakup poslovnih prostorov, oddaje v najem stanovanj in ustanovitev
služnostne pravice, za katere veljajo posebni odloki. Enake odloke imajo sprejete tudi ostale občine.
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Preden se izvede javni natečaj za prodajo nepremičnine mora pristojni organ (župan ali svet
lokalne enote) sprejeti sklep o prodaji nepremičnine, na podlagi katerega se nato pripravi vsebina
javnega natečaja za objavo. Podatke, ki jih mora vsebovati sklep o prodaji nepremičnine
predpisujejo lokalne enote v svojih odlokih, pri čemer se obseg podatkov, od lokalne enote do
lokalne enote, razlikuje. Po večini mora tak sklep vsebovati podatke o nepremičnini (številko
parcele in površino ter morebitna bremena), podatke o lastništvu, opis nepremičnine, namensko
rabo, izklicno ceno, rok za predložitev ponudb, informacije o plačilu varščine, način plačila kupnine,
kje naj se natečaj objavi in podobno.
V primeru izvedbe javnega natečaja o katerem je odločal župan sam in na katerem je ponujena
cena presegla mejni znesek, do katerega lahko župan samostojno odloča o prodaji nepremičnine
(0,5 % prihodkov brez kredita preteklega leta od leta, v katerem se prodaja izvaja), mora biti pred
sklenitvijo pogodbe o prodaji, odločitev potrjena na svetu lokalne enote.165
Iz odlokov, ki urejajo razpolaganje z nepremičninami po večini ne izhaja, da bi morale lokalne
skupnosti pripraviti programe razpolaganja z nepremičninami. Lokalne skupnosti imajo v večini
narejene sezname premoženja, vendar pretežno za lastne potrebe in zaradi izvajanja zastavljenih
si nalog.166 Niso pa dolžne pripraviti plan oziroma program prodaje premoženja, ki bi se sprejemal
skupaj s proračunom. Nekatere lokalne enote imajo tako obvezo predpisano v svojih odlokih.167 Iz
revizijskega poročila na ravni vseh lokalnih enot v državi izhaja, da je le 19 mest in 6 občin dobilo
pozitivno mnenje državne revizije in bilo ocenjenih kot učinkovitih pri upravljanju in razpolaganju z
nepremičninami. Zgolj slednje imajo sprejete strategije ravnanja s premoženjem in ustrezno vodijo
register stvarnega premoženja.168

4.1.4.2 Pravni pregled nepremičnine
Pravni pregled nepremičnine ni sicer pri določilih o razpolaganju nikjer izrecno predpisan, vendar
lahko ob upoštevanju dejstva, da se pod pojmom upravljanje z nepremičninami izrecno navaja tudi
urejanje pravnega statusa nepremičnine smatram, da je potrebno pred vsakim razpolaganjem z
nepremičnino, predhodno urediti njen pravni status. Ureditev pravnega statusa nepremičnine, pa je
165
Tako je na primer določeno v 7. členu Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarjenja imovinom u vlasništvu Općine
Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 19/2015), uporabljajo pa tako prakso tudi v lokalnih enotah, kjer nimajo tega
izrecno predpisanega v odloku.
166
Ena od izjem je mesto Buje, ki ima v 6. členu Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Buja (Službene novine Grada Buja br. 7/2010) predpisano, da na podlagi programa razpolaganja in prejetih vlog za nakup
nepremičnine, komisija predlaga pristojnemu organu, objavo natečaja z obrazložitvijo razloga za prodajo.
167
Tako ima na primer Grad Čakovec v 3. členu Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni
glasnik Grada Čakovca, br. 7/11 i 1/2015) določeno, da mora pristojni urad sestaviti popis nepremičnin, s katerimi bo mesto
razpolagalo. Popis se lahko po potrebi tudi dopolnjuje, dostopen na http://www.cakovec.hr/dokumenti/zakljuci/gv_17/tocka8.pdf
168
Glej Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti, Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Zagreb, januar 2016, http://www.revizija.hr/izvjesca/2016/rr-2016/revizije-ucinkovitosti/upravljanje-iraspolaganje-nekretninama-lokalnih-jedinica/upravljanje-i-raspolaganje-nekretninama-skupno-izvjesce.pdf
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enakovreden izvedbi pravnega pregleda, kot ga imamo predpisanega v slovenski zakonodaji.

Lokalne enote imajo v svojih odlokih predpisano, da je potrebno v sklopu razpolaganja z
nepremičninami urediti tudi njeno lastniško stanje. 169 Da mora biti izveden pravni pregled
nepremičnine, preden se z njo razpolaga, lahko sklepam tudi iz dejstva, da mora javni natečaj
vsebovati vse podatke o nepremičnini in tudi njena bremena, te podatke ni možno zbrati brez
ustreznega pravnega pregleda nepremičnine.170

4.1.4.3 Cenitev nepremičnine
ZVDSP v 391. členu določa, da lahko lokalne enote oziroma organi pristojni za razpolaganje z
nepremičninami odsvojijo oziroma drugače razpolagajo z nepremičninami izključno na podlagi
javnega natečaja in po določeni tržni ceni. Kdo je pristojen za določanje tržne cene do sprejetja
Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine 78/15) ni bilo nikjer definirano. ZVDSP v
4. odstavku 391. člena določa, da je tržna cena tista vrednost, ki jo je mogoče za posamično
nepremičnino doseči na trgu in je odvisna od ponudbe in povpraševanja, ki veljata v času njenega
določanja na nepremičninskem trgu določene lokalne enote.
Iz pregleda sprejetih odlokov občin, ki bodo analizirani v nadaljevanju, kot tudi iz poročila državne
revizije o upravljanju in razpolaganju z nepremičninami lokalnih enot na področju PrimorskoGoranske županije izhaja, da so občine že pred sprejetjem Zakona o procjeni vrijednosti
nekretnina uporabljale pooblaščene sodne izvedence ali pooblaščene sodne cenilce pri določanju
tržne vrednosti nepremičnine in s tem izklicne cene pri razpolaganju. Na podlagi omenjenega
zakona so k uporabi pooblaščenih sodnih izvedencev ali cenilcev zavezane.
Enako kot pri nas, imajo tudi na Hrvaškem določeno, da mora biti izklicna cena enaka tržni ceni,
tržna cena pa je tista, ki jo določi sodni cenilec oziroma sodni izvedenec. Navedeno pomeni, da je
lahko izklicna cena najmanj enaka ali višja ceni, ki je določena v cenitvi. Župan ali mestni svet
lahko odloči, da je izklicna cena višja od ocenjene vrednosti.171
ZVDSP dopušča izjemo od prodaje po tržni ceni v primeru, ko se lastninska pravica na
nepremičnini, katere lastnica je lokalna enota, prenese v last Republike Hrvaške ali enote lokalne
oziroma regionalne samouprave ter pravne osebe v lasti ali pretežni lasti Republike Hrvaške ali
enote lokalne ali regionalne samouprave, če je to v interesu splošnega gospodarskega in
169
Glej na primer 5. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama v vlasništvu Grada Ivanca (Službeni
vjesnik Varaždinske županije br. 27/10).
170
Glej 8. člen Odluka o raspoganaju nekretninama iz Občine Opatija (Službene novine Primorsko-goranske županije br.
47/2009).
171
Tako je na primer določeno v 8. členu Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje (Županijski glasnik
Ličko-senjske županije br. 15/2014).
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socialnega razvoja njenih občanov (2. odstavek 391. člena ZVDSP). Nejasno ostaja, ali tudi v takih
primerih obstaja zaveza, prodati nepremičnino po tržni ceni, zlasti v primeru, ko za to obstoji
zakonsko predpisan interes. Prav tako ostaja nedorečeno ali, kdaj, kako in v kakšnem postopku
naj se ugotavlja ali tak interes obstaja.172
Občinski in mestni odloki imajo v določenih primerih predpisano v katerih primerih je možno znižati
izklicno ceno. Tako je na primer v Odloku o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u
vlasništvu Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 27/10) v 17. členu določeno,
da je po neuspešno izvedenem prvem javnem natečaju, potrebno v drugem javnem natečaju
uporabiti isto izklicno ceno. Šele po drugem neuspešno izvedenem natečaju, pa je možno izklicno
ceno znižati. Mesto Opatija ima v Odluku o raspolaganju nekretninama (Službene novine
Primorsko-goranske županije br. 47/2009) predpisano, da je izklicno ceno možno znižati že na
podlagi enkrat neuspelega javnega natečaja, enako imajo predpisano v 12. členu Odluka o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade (Službeni
glasnik Krapinsko-Zagorske županije br. 21/2010). Nekateri odloki, ne vsebujejo določil o možnosti
nižanja cene, pa jih lokalne enote kljub temu nižajo, po prvem ali drugem neuspelem javnem
natečaju. Za koliko % lahko izklicno ceno znižajo ni nikjer predpisano in prepuščeno prosti presoji
vsake posamezne lokalne enote. Nekatere lokalne enote izklicnih cen v nobenem primeru ne
nižajo, druge uporabljajo različen odstotek nižanja cene, po prosti presoji.

4.1.4.4 Izbira metode razpolaganja
Izbira metode razpolaganja je definirana ravno tako v 391. členu ZVDSP, ki določa, da lahko
lokalne enote razpolagajo z nepremičninami izključno na podlagi javnega natečaja. Edina zaveza,
ki jo imajo lokalne enote pri prodaji nepremičnine je ta, da prodaja poteka preko javnega natečaja.
ZVDSP ne določa, kaj pomeni javni natečaj, kakor tudi ne njegove vsebine ter postopka izvedbe.
Vse navedeno je prepuščeno ureditvi v odlokih lokalnih enot. Pod pojmom javni natečaj lokalne
enote razumejo tako javno dražbo kot tudi javno zbiranje ponudb, pri čemer imajo nekatere lokalne
enote predpisan tako postopek javne dražbe, 173 kot tudi postopek javnega zbiranja ponudb,
nekatere pa predpisujejo zgolj postopek natečaja, ne da bi se opredeljevale ali gre za javno dražbo
ali javno zbiranje ponudb in lahko ob sprejetju odločitve o prodaji nepremičnine določijo, kateri
postopek bodo uporabile. Iz določb odlokov, ki urejajo vsebino natečaja, velikokrat izhaja, da imajo
lokalne enote v mislih zgolj javno zbiranje ponudb, saj predpisujejo obveznost predložitve ponudbe
v pisni kuverti z navedbo, da gre za javni natečaj in da se kuverta ne sme odpirati ali pa

172
Žuvela, Mladen, Vlasničkopravni odnosi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama,
Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdajanje, Organizator, Zagreb 2009, stran 935.
173
Javno dražbo ima posebej urejeno Mesto Buje, ki v 5. členu Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Buja (Službene novine Grada Buja br. 7/2010) določa, da se lahko natečaj izvede na podlagi javne
dražbe ali javnega zbiranja ponudb. Javno dražbo opredeljuje kot postopek izvedbe natečaja, v katerem ponudniki ustno tekmujejo o
višini ponujene cene.
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predpisujejo, da je potrebno v natečaju določiti katero dokumentacijo je potrebno priložiti ponudbi
ter opredelijo kraj in čas odpiranja ponudb. 174 Iz takih določil lahko sklepam, da se prodaja
nepremičnine izvaja na podlagi javnega zbiranja ponudb, kar so potrdili tudi razgovori s pristojnimi
osebami, zaposlenimi v lokalnih enotah v Istri.
Slovenski zakonodajalec daje očitno prednost izvedbi javne dražbe, pred javnim zbiranjem ponudb.
V hrvaški zakonodaji pa take določbe ne poznajo, lahko bi rekli celo nasprotno, da dajejo prednost
javnemu zbiranju ponudb.
V odlokih lokalnih enot175 je določeno, katere podatke mora vsebovati javni natečaj, in sicer so to:
- podatki o nepremičnini (parcelna številka, površina, namenska raba in morebitna bremena);
- podatki o lastninski pravici oziroma solastniškem deležu, če se prodaja solastniški delež;
- izklicna cena nepremičnine;
- navedba dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k ponudbi;
- višina in način plačila varščine;
- rok sklenitve pogodbe;
- rok in način plačila kupnine;
- rok za oddajo ponudbe;
- kraj in čas odpiranja ponudb;
- način pridobitve nepremičnine v posest;
- zaveza kupca, da bo v primeru zamude s plačilom kupnine, poravnal zakonske zamudne obresti;
- pravica pristojnega organa, da ni dolžan izbrati najugodnejšega ponudnika na podlagi
objavljenega natečaja;
- pravico prodajalca, da lahko razdre pogodbo in obdrži plačano varščino, če kupec zamudi s
plačilom kupnine več kot 30 dni od sklenitve pogodbe;
- pravico pristojnega organa, da ustavi postopek javnega natečaja v katerikoli fazi postopka.
Tudi ti podatki se od odloka do odloka razlikujejo. Nekateri odloki določajo, da mora javni natečaj
vsebovati tudi podatke o tem, kaj mora vsebovati ponudba,176 navedbo, da bo zemljiškoknjižno
dovolilo izdano po plačilu celotne kupnine, zavezo kupca, da bo poleg prodajne cene, plačal tudi
stroške cenitve zemljišča in objave natečaja in podobno.177
174
Mesto Ivanec v Odloku o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca (Službeni
vjesnik Varaždinske županije br. 27/10) ureja le natečaj, medtem ko se na podlagi določb, ki urejajo vsebino natečaja lahko razbere,
da imajo v mislih javno zbiranje ponudb, saj predpisujejo, da je potrebno ponudbo oddati pisno v zaprti kuverti z navedbo, da gre za
natečaj za prodajo nepremičnine, ki je ni dovoljeno odpirati.
175
Glej na primer 10.člen Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu grada Novalje, 8. člen Odluka o raspolaganju
nekretninama Občine Opatija, 10. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca in
14. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade.
176
Tako določa 9. člen Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga (Službene novine Grada Umag br.
15/2013).
177
Tako je določeno v 8. členu Odloka o raspolaganju nekretninama Občine Opatija.
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Javni natečaj je potrebno objaviti. V večini odlokov je predpisano, da se objava opravi v enem od
javnih glasil, na oglasni deski ter na internetni strani lokalne enote. 178 V praksi, lokalne enote
zaradi čim manjših stroškov, v javnih glasilih objavijo le obvestilo, da je na spletni strani in oglasni
deski objavljen javni natečaj in ne tudi celotne vsebine javnega natečaja.
Rok, ki mora preteči od objave do javnega zbiranja ponudb prav tako ni nikjer predpisan, zato ga
lokalne enote poljubno določajo s svojimi odloki. Nekatere imajo predpisan 15 dnevni rok,179 druge
zgolj 8 dnevni rok,180 nekatere pa tega roka sploh nimajo predpisanega.181
Postopek javnega natečaja vodi komisija, ki jo imenuje župan, običajno v sestavi 3 uslužbencev
občinske uprave. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik. Nekatere lokalne enote v svojih odlokih
določajo, kaj mora ponudba vsebovati182 in tudi podrobneje opisujejo postopek odpiranja ponudb.
Odpiranje ponudb je javno.
Mesto Ivanec ima v svojem Odluku o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u
vlasništvu Grada Ivanca relativno podrobno določen postopek odpiranja ponudb. Komisija po
preteku roka za oddajo ponudb, zbere vse prispele ponudbe. Nepravočasnih ponudb ne odpre,
temveč predlaga pristojnemu organu, da jih zavrže. Vse pravočasno prispele ponudbe odpre ter
preveri ali so veljavne, torej ali vsebujejo vso zahtevano dokumentacijo. Nepopolne ponudbe
predloži pristojnemu organu, da jih zavrne. Veljavne in popolne ponudbe, komisija pregleda in
preuči, kdo od ponudnikov je ponudil najvišjo ceno ter predloži izbor najugodnejšega ponudnika v
odobritev pristojnemu organu, torej županu ali svetu lokalne enote, odvisno od vrednosti
posamične nepremičnine. Če najugodnejši ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se šteje, da je
najugodnejši ponudnik tisti, ki je naslednji ponudil najvišjo kupnino, pod pogojem, da sprejme tisto
ceno, ki jo je ponudil prvi najugodnejši ponudnik. Ponudnik, ki je odstopil od ponudbe izgubi
plačano varščino. Če je ponudnik ponudil drugačne pogoje od tistih, ki so bili objavljeni v natečaju
ali je ponudil nižjo ceno od izklicne cene, se šteje da ne izpolnjuje pogojev natečaja. Javni natečaj
je veljaven, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna ponudba, v kateri je ponujena najmanj
izklicna cena. Če dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno za nepremičnino, se šteje, da je
najugodnejši ponudnik tisti, ki je prvi oddal ponudbo. Če nihče ne odda ponudbe ali nihče ne

178
Tako določajo 8. člen Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga, 9. člen Odluka o uvjetima, načinu i
postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenica (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 53/07 i 32/09)
in 10. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca.
179
Petnajstdnevni rok je določen npr. v 9. členu Odluka o raspolaganju nekretninama Občine Opatija in v 15. členu Odluka o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade.
180
Osemdnevni rok določata 10. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada
Buja in 11. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenica.
181
Tako na primer Odluk o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca in Odluk o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umaga.
182
Mesto Umag ima v odloku določeno, da mora biti ponudba dostavljena v zaprti kuverti in vsebovati pisno ponudbo s
podatki o nepremičnini, ki jo ponudnik kupuje, ponujeno ceno, dokazilo o plačilu varščine, notarsko overjeno izjavo da nima
neplačanih dolgov do prodajalca, podatek o transakcijskem računu, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma potrdilo o registraciji
pravne osebe. Podobne določbe vsebuje tudi odlok mesta Buje.

96

ponudi najmanj izklicne cene, lahko župan ponovi natečaj z isto izklicno ceno. Če tudi na drugem
natečaju ne prispe nobena ponudba ali nihče ne ponudi izklicne cene, lahko župan ali lokalni svet
odloči, da bo znižal izklicno ceno (členi od 12. do 17.). V Odluku o raspolaganju nekretninama
Občine Opatija ni določb, ki bi urejale ravnanje komisije pri odpiranju ponudb. Mesto Buje prav
tako podrobno ureja postopek odpiranja ponudb s komisijo. Slednja najprej ugotovi, koliko ponudb
je prispelo in kateri ponudniki so navzoči pri odpiranju ponudb, ponudbe odpre in preveri ali so
veljavne, prebere navzočim ponudnikom vsebino prispelih ponudb, sprejme odločitev o zavrnitvi
neveljavnih ponudb (prepoznih ali nepopolnih), veljavne ponudbe upošteva tako, da preveri, kateri
od ponudnikov je ponudil najvišjo ceno ter preveri obstoj predkupnih pravic. Če ponudnik, ki ima
predkupno pravico ni ponudil najvišje cene, ga komisija pozove, da se v 8 dneh izjasni ali bo
uveljavljal predkupno pravico in kupil nepremičnino po najvišji ponujeni ceni. Če se ne odzove,
izgubi predkupno pravico. Če je za isto nepremičnino prispelo več enakih ponudb, lahko župan
odloči, da se med njimi opravi javna dražba. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
Če najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe, lahko pristojni organ odloči, da se nepremičnina
proda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku ali pa se odloči za ponovitev natečaja. V primeru,
da se komisija odloči prodati nepremičnino naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, kot odločilno
okoliščino upošteva njegovo ponujeno ceno in to predloži v odobritev pristojnemu organu (členi od
16. do 18. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada
Buja).
Tistim ponudnikom, ki ne uspejo s ponudbami, se varščina vrne v 8 dneh ali v 15ih dneh.183 Občine
samostojno določijo rok za vračilo varščine. Ponudnik, ki je bil izbran kot najugodnejši in je odstopil
od svoje ponudbe, izgubi varščino. Pravico do vračila varščine izgubi tudi ponudnik, ki zamudi s
plačilom kupnine več kot 30 dni (nekateri odloki predpisujejo rok več kot 90 dni), v tem primeru
lahko prodajalec tudi odstopi od pogodbe. Ponudniku, ki je bil izbran in sklene pogodbo, se
varščina všteje v kupnino. Določbe o varščini in njenem vračilu oziroma nevračilu imajo občine
dokaj enotno urejeno, kar velja tudi za zahtevano višino varščine za sodelovanje na natečaju, ki
znaša 10 % od izklicne cene.
Kot vidimo imajo lokalne enote različno urejen postopek delovanja komisije. Vsem pa je skupno to,
da postopek odpiranja ponudb izvede komisija, katera mora o odpiranju ponudb voditi zapisnik.
Občina Buje v 11. členu Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Grada Buja ureja tudi javno dražbo, pred izvedbo katere je potrebno ravno tako sprejeti
sklep o prodaji posamične nepremičnine. Dražbo vodi komisija, ki začne postopek dražbe;
evidentira prijavljene dražitelje; določi, kateri dražitelji izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na dražbi;
sprejme odločitev kateri dražitelji lahko sodelujejo pri dražbi in jih takoj ustno naznani. Za
183

Mesto Crikvenica in mesto Opatija imata določen rok za vračilo varščine 8 dni, mesto Ivanac in mesto Buje pa 8 dni.
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sodelovanje na dražbi je potrebno predložiti dokazilo o plačilu varščine ter potrdilo o državljanstvu
za fizično osebo oz. potrdilo o registraciji za pravno osebo. O javni dražbi se vodi zapisnik (12.
člen). Dražitelji ustno dvigujejo ponujeno ceno, pri čemer je najnižji znesek prvega povečanja cene
5 % od izklicne cene. Predsednik komisije konča dražbo posamične nepremičnine po poteku dveh
minut od zadnje ponujene cene ter odločitev o končani dražbi zapiše v zapisnik. Komisija zapisnik
o končani dražbi s predlogom odločitve predloži v potrditev pristojnemu organu (županu ali svetu
lokalne enote) (13. in 14. člen).
ZVDSP določa, da je vsako razpolaganje potrebno izvesti preko javnega natečaja. Nekatera mesta
in občine zato izvajajo javne natečaje ne le za prodajo nepremičnine, temveč tudi za zamenjavo
nepremičnin, za ustanovitev služnosti, za ustanovitev stavbne pravice, najem ali zakup
nepremičnine, razdelitev solastnine. Nekateri razlagajo, da je povsem jasno, da kljub taki zakonski
določbi, ustanovitev hipoteke ali služnosti ni mogoče ustanoviti preko javnega natečaja.184

4.1.4.5 Izjeme od obveznosti javnega natečaja
Kljub splošni določbi, da je za vsako razpolaganje predviden javni natečaj, ZVDSP predvideva
nekaj izjem:
1. Prva izjema je v 2. odstavku 391. člena ZVDSP, ki določa, da v primeru prodaje nepremičnine s
strani lokalne enote Republiki Hrvaški, drugi lokalni enoti ali pravnim osebam v lasti ali v pretežni
lasti Republike Hrvaške ali druge lokalne enote, ni potrebno izvesti javnega natečaja, če je prodaja
v interesu gospodarskega in socialnega razvoja njenih občanov.
2. Druga izjema je določena v 3. odstavku 391. člena ZVDSP, ki določa, kdaj lahko lokalne enote
prodajo nepremičnino po določeni tržni ceni, brez objave javnega natečaja, in sicer je to možno ko
gre za prodajo:


osebi, ki potrebuje del zemljišča za vzpostavitev nezazidane gradbene parcele, skladno z
lokacijskim dovoljenjem ali podrobnim prostorskim aktom, če ta del zemljišča ne preseže
20 % površine predvidene gradbene parcele;



osebi, ki je na lastnem zemljišču brez gradbenega dovoljenja ali drugega primerljivega akta
pristojnega organa državne uprave, že zgradila stavbo v skladu s podrobnim prostorskim
aktom ali lokacijskim dovoljenjem, vendar potrebuje za njeno legalizacijo, še 20 % površine
predvidene gradbene parcele, pod pogojem, da se zaveže v roku enega leta od sklenitve
prodajne pogodbe pridobiti gradbeno dovoljenje.

184
Glej Frković, Snježana, Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, nekretninama koje su kulturno dobro
ili na pomorskem dobru, Sektor za trgovinu, Jedanaesti forum poslovanja nekretninama, stran 82-83.
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V teh dveh primerih lahko lokalna enota na podlagi vloge zainteresiranega kupca, le temu proda
zemljišče brez javnega natečaja, vendar po tržni ceni. Odprto je ostalo vprašanje o dopustnosti
zamenjave zemljišča brez izvedbe javnega natečaja, če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 391.
člena ZVDSP. Stališče naj bi bilo, da je taka menjava dopustna.185
3. Tretja izjema je določena v 51. členu ZVDSP, na podlagi katerega lahko eden od solastnikov
postane lastnik celotne stvari, če izplača ostale solastnike za njihove solastniške deleže. V primeru
razdružitve solastnine lahko lokalna enota odtuji svoje premoženje brez izvedbe javnega
natečaja.186
4. Četrto izjemo določa Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), ki v 176. členu
opredeljuje dolžnost prodaje zemljišča. Lokalne enote morajo na zahtevo lastnika zemljišča, po
tržni ceni in brez javnega natečaja prodati:


del nezazidanega zemljišča, ki je potrebno za oblikovanje nezazidane gradbene parcele v
skladu s podrobnim ureditvenim načrtom, če ta delež ne presega 50 % površine predvidene
gradbene parcele;



del zemljišča, ki je potreben za vzpostavitev zazidane gradbene parcele v skladu s
podrobnim ureditvenim načrtom;



zemljišče iz katerega je sestavljena gradbena parcela, za katero je izdana odločba o
legalizaciji na podlagi posebnega zakona, s katerim se ureja legalizacija nezakonito
zgrajenih zgradb.

Ta izjema je kognitivne narave in ne daje lokalni enoti možnosti odločanja o prodaji, kot to velja v
primeru 391. člena ZVDSP, kjer so norme dispozitivne narave. Nanaša pa se zgolj na gradbeno
parcelo in je to specialna ureditev, medtem ko se 391. člen ZVDSP nanaša na vse nepremičnine.
Navedene izjeme olajšajo prodajo lokalnim enotam, saj so prodaje brez javnega natečaja v zgoraj
predvidenih primerih smiselne, edine logične in nenazadnje tudi poštene. V Sloveniji zakonodaja
ne pozna izjem, ki bi omogočala neposredno prodajo v posebej določenih primerih, ki se v
dejanskem stanju razlikujejo od običajnih primerov. Tako se na primer pojavijo primeri, ko vlogo za
odkup zemljišča vloži:


stranka, ki je lastnica hiše, ne pa tudi zemljišča okoli hiše,



stranka, ki je lastnica hiše z zemljiščem okoli hiše, vendar se njeno zemljišče stika s

185
Glej Žuvela, Mladen, Vlasničkopravni odnosi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim
knjigama, Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdajanje, Organizator, Zagreb 2009, stran 937.
186
Tako tudi Žuvela, Mladen, Vlasničkopravni odnosi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim
knjigama, Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdajanje, Organizator, Zagreb 2009, stran 935.
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parcelo lokalne skupnosti, ki jo ima stranka v večini primerov že v zakupu in prostorsko
gledano sodi izključno k njej lastni parceli;


stranka, ki je lastnica dela zemljišča na katerem zaradi premajhne velikosti ne more graditi
in mora odkupiti del zemljišča od lokalne skupnosti;



stranka, ki je pozidala del zemljišča v lasti lokalne skupnosti in podobno.

V vseh naštetih primerih se tako lokalna skupnost kot tudi stranka ne znajdeta v težavi, če je
vrednost zemljišča ocenjena pod 20.000,00 EUR, saj lahko v takih primerih skleneta neposredno
pogodbo. Če je vrednost zemljišča višja od 20.000,00 EUR, pa zakon predpisuje javno dražbo ali
javno zbiranje ponudb. Lokalne skupnosti le to izvedejo, četudi je povsem nelogično, da bi lahko
zemljišče prodale kateremukoli drugemu kupcu. Če se javnega postopka udeleži kdo tretji, ki ni
stranka, ki je podala vlogo za odkup, lokalna skupnost postopek ustavi. Dejansko se prodaja nato
ne izvede, če bi kdo zgolj zaradi nagajanja oziroma le njemu znanih interesov, želel kupiti
zemljišče, ki ga je glede na dejansko stanje mogoče prodati izključno eni stranki.

4.1.4.6 Odločanje o pravnem poslu in sklenitev pogodbe
O sklenitvi pravnega posla odloča bodisi župan, bodisi občinski svet, odvisno od posamične
vrednosti nepremičnine (48. člen Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi). Komisija,
ki vodi postopek odpiranja ponudb, predloži pristojnemu organu v sprejem sklep o zavržbi
nepravočasnih ponudb, sklep o zavrnitvi nepopolnih ponudb in sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Pogodbo o prodaji nepremičnine podpiše, enako kot v Sloveniji, župan (13. člen
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca). Rok za
sklenitev pogodbe je običajno 15 dni od prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika (11.
člen

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada

Crikvenica).
Plačilo kupnine je prav tako drugače urejeno kot v Sloveniji, kjer imamo predpisan rok 30 dni od
sklenitve pogodbe. Umag ima določeno, da se kupnina plača v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve prodajne pogodbe. Pristojni organ lahko, če obstojijo upravičeni razlogi, dovoli plačilo na
obroke za največ 3 leta, če kupec dovoli vpis zastavne pravice na kupljeni nepremičnini v korist
mesta Umag za znesek kupnine s pripadajočimi obrestmi, do dokončnega plačila kupnine (7. člen
Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umag).
V mestu Ivanac lahko pristojni organ odobri plačilo kupnine na največ 6 obrokov brez plačila
obresti, če kupec pravočasno plača vsak obrok. V primeru zamude s plačilom posamičnega obroka,
se zaračunajo zakonite zamudne obresti. Možnost plačila na obroke mora biti navedena že v
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javnem natečaju. Če se kupnina plača v obrokih, lahko pristojni organ dovoli vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo, če se hkrati vpiše tudi zastavna pravica v korist mesta (20. člen Odluka
o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca).

V mestu Opatija imajo ravno tako predpisano, da mora kupec poravnati kupnino v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Pristojni organ lahko odobri plačilo na obroke, pri čemer mora kupec v tem
primeru plačati tudi obresti. Če kupec zamudi s plačilom enega obroka, zapadejo v takojšnje
plačilo tudi vsi preostali obroki. Če kupec zamudi s plačilom kupnine, je dolžan plačati zamudne
obresti, če je zamuda večja od 90 dni lahko prodajalec razdre pogodbo in zadrži varščino (11. člen
Odluka o raspolaganju nekretninama).
Mesto Buje ima določeno, da je potrebno kupnino plačati v enkratnem znesku, v roku 15 dni od
sklenitve pogodbe. Če se kupnina plača v obrokih, mora prvi obrok znašati 40 % ponudbene cene,
zmanjšane za znesek varščine in ga je potrebno poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
Preostali del kupnine pa lahko kupec plača v 3 mesečnih obrokih, pri čemer se zaračunajo 6%
letne obresti. Izjemoma lahko na zahtevo kupca, župan odobri tudi plačilo kupnine na obroke,
vendar za največ 36 mesečnih obrokov z zaračunanimi 6% letnimi obrestmi. V primeru plačila
kupnine na obroke se v zemljiško knjigo vpiše zastavna pravica v korist mesta. V primeru zamude
se zaračunajo zamudne obresti (22. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Buja).
Mesto Crikvenica ima določeno, da je kupec dolžan poravnati kupnino v roku 30 dni od sklenitve
pogodbe. V primeru zamude se zaračunajo zakonite zamudne obresti (6. člen Odluka o uvjetima,
načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenica).
Mesto Pregrada ima določilo, da je kupec dolžan poravnati kupnino v 30 dneh od sklenitve
pogodbe. Pristojni organ lahko predvidi možnost plačila kupnine na enake obroke, za kar se
zaračunajo obresti. V primeru dveh enakih ponudb ima prednost tista, kjer je ponujeno enkratno
plačilo kupnine. Če kupec zamudi s plačilom posamičnega obroka, vsi preostali obroki zapadejo v
plačilo takoj. V vsakem primeru zamude s plačilom se zaračunajo zakonite zamudne obresti. Če
kupec zamudi s plačilom več kot 90 dni lahko kupec zahteva razvezo pogodbe in zadrži varščino
(17. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
Pregrade).
Opozoriti je potrebno še na eno pomembno določbo ZVDSP, ki v 5. odstavku 391. člena določa,
da so pravni posli, ki so sklenjeni v nasprotju s 391. členom, nični. Če se prodaja, razen seveda v
točno predvidenih primerih, izvede brez javnega natečaja, je taka prodaja nična.187 Prav tako je

187
Tako tudi v Jelčić, O., Prodaja, zakup i koncesije nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave in Republike
Hrvatske, HGK – Sektor za trgovinu, Dvanaesti forum poslovanja nekretninama, stran 9.

101

prodaja nična, če se je nepremičnina prodala po ceni, ki je nižja od tržne cene.188
V slovenski zakonodaji take določbe ne poznamo, bi pa bilo za razmisliti, ali ne bi bila smiselna,
glede na številne ugotovitve nadzornih organov o izvedbi prodaj na podlagi nepravilnih postopkov
in po cenah, ki so nižje od tržnih cen.

4.1.4.7 Stroški postopka
O stroških postopka ni nikjer nič predpisanega, zato občine to urejajo v svojih odlokih. Običajno
stroške, ki jih imajo v zvezi s prodajo nepremičnine prevalijo na kupca. Mesto Umag v izklicno ceno
všteje tudi strošek izdelave cenitve nepremičnine in strošek objave natečaja (2. odstavek 7. člena
Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Umag). Mesto Ivanec ima določeno, da
lahko javni natečaj vsebuje zavezo najugodnejšega ponudnika, da mora poleg kupnine plačati tudi
stroške cenitve nepremičnine, objave natečaja ter parcelacije nepremičnine, če je bila ta potrebna
zaradi vzpostavitve nepremičnine za prodajo (2. odstavek 8. člena Odluka o uvjetima, načinu i
postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca). Mesto Opatija ima določeno, da
mora javni natečaj vsebovati zavezo najugodnejšega ponudnika, da bo poleg kupnine plačal
stroške cenitve zemljišča ter objave natečaja (5. člen Odluka o raspolaganju nekretninama). Mesto
Buje ima določeno, da se v izklicno ceno vračunajo vsi stroški, ki so nastali zaradi možnosti
prodaje nepremičnine (2. odstavek 4. člena Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Buja).

4.1.4.8 Civilnopravni in javnopravni vidik razpolaganja
Odločitev o zavržbi nepravočasnih ponudb, o zavrnitvi nepopolnih ponudb in o izbiri
najugodnejšega ponudnika ni upravni akt, zato zoper tako odločitev ni možno vložiti pritožbe, niti
sprožiti upravni spor.189 O temu se je večkrat izreklo tudi Upravno sodišče Republike Hrvaške, ko
je zavrglo tožbe, v katerih so tožniki nasprotovali odločitvam sprejetim v postopku razpolaganja z
nepremičninami, in sicer v primeru odločitve o prodaji zemljišča za gradnjo,190 o zavrnitvi oddaje
zemljišča za postavitev kioska, o izboru najugodnejše ponudbe za prodajo nepremičnine v lasti
mesta.191 Take odločitve se enako kot v Sloveniji, ne štejejo za upravni akt.

188
Glej Žuvela, Mladen, Vlasničkopravni odnosi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim
knjigama, Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdajanje, Organizator, Zagreb 2009, stran 939.
189
Tako tudi v odloku mesta Ivanec, 18. člen Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu
Grada Ivanca.
190
Glej npr. sodbo Upravnega sodišča Republike Hrvaške, Us-11689/2003 z dne 1.12.2004, dostopno na
http://www.upravnisudrh.hr/praksa/htm/04018.htm
191
Žuvela, Mladen, Vlasničkopravni odnosi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama,
Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdajanje, Organizator, Zagreb 2009, stran 935-938.
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4.1.4.9 Specialni zakoni
V okviru specialne ureditve razpolaganja z določenimi nepremičninami v Republiki Hrvaški je
potrebno opozoriti še na eno bistveno razliko, ki je v naši normativni ureditvi ne poznamo. Medtem
ko se pri nas poslovni prostori in stanovanja prodajajo na podlagi določil istega zakona, to je
ZSPDSLS, ki velja tudi za prodajo zemljišč (z izjemo kmetijskih zemljišč), veljajo za prodajo
poslovnih prostorov in stanovanj na Hrvaškem, specialni zakoni. Poslovne prostore lahko lokalne
enote prodajajo na podlagi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine
125/11 in 64/15), ki vsebuje posebna določila o pogojih prodaje poslovnega prostora, v primeru, ko
se prodaja poslovni prostor obstoječim najemnikom.192 Zakon določa katere pogoje mora obstoječi
najemnik izpolnjevati, da lahko poslovni prostor kupi (imeti mora sklenjeno najemno pogodbo, v
prostoru mora opravljati dejavnost in prostor uporabljati neprekinjeno najmanj 5 let, pri čemer so
opredeljene tudi določene izjeme od navedenih predpostavk) in tudi postopek prodaje (lokalne
enote morajo imeti narejen popis poslovnih prostorov, ki so predmet prodaje in le ta mora biti javno
objavljen).193 Če se prodaja prazen poslovni prostor, se za prodajo uporabljajo splošne določbe, ki
urejajo razpolaganje z nepremičninami.194 Na podlagi navedenega zakona imajo občine sprejete
posebne odloke o zakupu in prodaji poslovnih prostorov.

Za prodajo stanovanj veljajo specialni zakoni, in sicer Zakon o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo (Narodne novine 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95, 11/96, 11/97,
68/98, 163/98, 96/99, 120/00 in78/02), Zakon o naknadi za imovinu odvzetu za vrijeme
jugoslovanske komunističke vladavine (Narodne novine 92/96, 80/02 in 81/02) in Zakon o prodaji
stanova namijenjenih za nadstojnika stabmene zgrade (Narodne novine 22/06) ter Zakon o
društvenoj poticanoj stanogradnji (Narodne novine 109//01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 in
26/15). Za prodajo stanovanj, ki se ne prodajajo na podlagi navedenih zakonov, pa imajo občine
sprejete svoje odloke, ki urejajo postopek prodaje stanovanj, katerih lastnice so.195

4.2 Ravnanje s stvarnim premoženjem v Republiki Italiji
4.2.1 Pravna ureditev ravnanja s stvarnim premoženjem
V Italiji sodi stvarno premoženje in razpolaganje z njim v sfero javnih financ, kar smo poznali v
Sloveniji v obdobju, ko je bilo razpolaganje s stvarnim premoženjem del ZJF. Lokalne skupnosti

192
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora v členih od 33 do 39 določa, katere pogoje mora najemnik izpolnjevati,
da mu lahko lokalna enota proda poslovni prostor, postopek prodaje, sklenitev pogodbe in način plačila kupnine.
193
Več o prodaji poslovnih prostorov v Kontrec, D., Novine v zakupu i kuporodaji poslovnov prostora, Zbornik Pravnog
fakultete Sveučilišt Rijeka (1991), v. 33, št. 1, 2012, strani 461-483.
194
Seršić, V., Nakić, J., Upravljanje dobrima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Zbornik Pravnog fakultete Sveučilište
Rijeka, v. 34, br. 1, 2013, strani 580.
195
Glej tudi spletno stran Mesta Rijeka, http://www.rijeka.hr/ProdajaStanovaPravna
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imajo tako sprejete ali samostojne pravilnike, s katerimi urejajo prodajo in upravljanje s
premoženjem ali pa je ta tematika predmet pravilnika, ki ureja javne finance oziroma
računovodstvo. Enoten zakon, ki bi urejal področje razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne
obstaja. Obstajajo pa številni členi posameznih zakonov, ki so ustvarili pravno podlago za prodajo
nepremičnin oziroma za sprejem pravilnikov za prodajo nepremičnin.
Pravilniki lokalnih skupnosti se sklicujejo na 12. člen zakona z dne 15. maj 1997, št. 127, ki določa,
da lahko lokalne skupnosti nadaljujejo s prodajo nepremičnin, ne glede na določbe zakona z dne
24.12.1908, številka 783 in določbe kraljevega odloka z dne 17.6.1909, številka 454, upoštevajoč
splošna načela javnih financ in računovodstva in na način, ki zagotavlja preglednost ter javnost
postopka prodaje, z namenom enakopravnega obravnavanja vseh potencialnih kupcev in njihovih
ponudb, kar je natančneje definirano v pravilniku vsake posamezne lokalne skupnosti. Nadalje je
pomemben 58. člen začasnega zakona z dne 25.06.2008, številka 112, ki določa, da mora vsaka
lokalna skupnost, z namenom reorganizacije, upravljanja in lastnega razvoja, identificirati
nepremičnine, ki jih je smotrno prodati in s tem namenom pripraviti načrt prodaje nepremičnin, ki je
priloga proračuna. Uvrstitev nepremičnine v načrt prodaje opredeli nepremičnino kot razpoložljivo
premoženje, ki ga je možno odtujiti. Načrt prodaje je potrebno objaviti na oglasni deski lokalne
skupnosti in na njeni spletni strani. Zoper uvrstitev določene nepremičnine v načrt prodaje je
možno sprožiti upravni postopek, v roku 60 dni od objave. Navedeni zakon je bil spremenjen z
zakonom z dne 6.8.2008 številka 133 in nato z zakonom z dne 6.12.2011 številka 201 ter z
zakonom z dne 22.12.2011 številka 214. Slednjega poimenujejo tudi zakon »rešitev Italije«, saj
vsebuje ukrepe, ki naj bi zagotovili finančno stabilnost države. Poleg navedenih zakonov,
upoštevajo v Italiji še vedno zakon z dne 24.12.1908 številka 783, kraljevi odlok z dne 17.6.1909
številka 454, kraljevi odlok z dne 18.11.1923 številka 2440, kraljevi odlok z dne 23.5.1924 številka
827, zakon z dne 20.4.1994 številka 367, zakon z dne 15.5.1997 številka 127 in zakon z dne
12.4.2006 številka 163.196
Predmet prodaje je le premoženje, ki ne sodi v javno dobro in ostalo nerazpoložljivo premoženje
ter premoženje, ki ni namenjeno javni rabi. To premoženje je v celoti podvrženo določbam
Civilnega zakonika, tako glede pravic kot tudi glede omejitev. V pravnih razmerjih, katerih predmet
je tovrstno premoženje, so lokalne skupnosti povsem izenačene z drugimi lastniki premoženja
(pravnimi in fizičnimi osebami). Glavna značilnost tega premoženja je njegova ekonomska
vrednost, ki omogoča lokalni skupnosti učinkovito upravljanje ter prodajo tega premoženja in s tem
ustvarjanje prihodkov. Za stvari, s katerimi je mogoče razpolagati, se uporabljajo pravila
zasebnega prava in so odtujljive, možno jih je zarubiti in jih priposestvovati.

196
Tako tudi v Pravilniku o prodaji nepremičnega premoženja Občine Romanengo, approvato con delibera CC n. 57 del
14.10.2009, http://www.comune.romanengo.cr.it/public/upload/file/Microsoft%20Word%20%20reg.alienaz.immmob.%20%20ULTIMA%20VERSIONE.pdf.
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Upravni predpisi, ki vsebujejo posebne določbe o razpoložljivem premoženju so specialni predpisi,
ki se morajo razlagati restriktivno. Če v upravnih predpisih določen primer ni urejen, se uporabljajo
splošna pravila civilnega prava.
Številne lokalne skupnosti v svojih pravilnikih opredeljujejo javno dobro, nerazpoložljivo
premoženje in razpoložljivo premoženje,197 še posebej pa definirajo premoženje, ki s katerim je
možno razpolagati.198 S premoženjem, ki je javno dobro (demanio pubblico), je možno razpolagati,
če se ga po posebej predpisanem postopku, izvzame iz javnega dobra (»sdemanializzazione«).
Prav tako je možno razpolagati s premoženjem, ki je definirano kot nerazpoložljivo premoženje
(beni indisponibili), če je bilo slednje s posebnim aktom opredeljeno kot premoženje, ki ni več
namenjeno izvajanju javne službe.

4.2.2 Opredelitev pojma razpolaganje in pojma upravljanje
V italijanski normativni ureditvi operirajo s pojmoma »gestione« ali upravljanje in »alineazione« ali
odtujitev. Ne poznajo enotnega pojma ravnanje, kot ga poznamo v Sloveniji. Alienazione ali
odtujitev bi lahko skladno s 1470. členom Civilnega zakonika definirali kot pravni posel, na podlagi
katerega en subjekt izroči drugemu subjektu določeno stvar ali določeno pravico na stvari. Lokalne
skupnosti imajo sprejete odloke, s katerimi urejajo tako prodajo premoženja kot tudi upravljanje s
premoženjem. V odlokih je definiran pojem premoženja, zlasti razdelitev premoženja na javno
dobro, nerazpoložljivo premoženje in razpoložljivo premoženje, nista pa izrecno definirana pojma
odtujitve oziroma prodaje premoženja in niti upravljanje s premoženjem. O upravljanju premoženja
je kljub navedenemu mogoče zaslediti smernice, ki jim morajo lastniki premoženja slediti.
V Pravilniku o upravljanju z nepremičnim premoženjem Občine Pisa (Regolamento per la gestione
del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, approvato con delibera CC n. 85 del 7.12.2006 e
modificato con n. 39 del 20.7.2010) 199 je v 3. točki 1. člena določeno, da je potrebno s
premoženjem upravljati skladno z načeli gospodarnosti, učinkovitosti, produktivnosti, donosnosti in
racionalizacije sredstev. Potrebno je skrbeti za vzdrževanje premoženja in povečevanje njegove
vrednosti z dejavnostmi usmerjenimi v preprečevanje propadanja premoženja ter z zagotavljanjem,
da se premoženje uporablja za tiste namene, za katere je bilo namenjeno. Tudi občina Castel
Maggiore v svojem Pravilniku o upravljanju z nepremičnim premoženjem (Regolamento comunale
197
Občina Santa Margherita di Belice v Regolamento sui beni pubblici comunali, med javno dobro šteje ceste, trge, vodovod,
zgodovinske objekte, arheološke najdbe, muzejske zbirke, arhive in knjižnice, pokopališča in podobno, med nerazpoložljivo
premoženje pa uvršča objekte, namenjene izvajanju storitev upravnih organov, izobraževanja, športa, kulture, umetnosti in sociale,
komunalnih dejavnosti, javnega prometa, parke, javno razsvetljavo, tržnice in podobno.
198
Glej na primer Regolamento per l'alienazione e l'aquisto di immobili, Comune di Prato, 2. odstavek 1. člena
http://www2.comune.prato.it/statuto-regolamenti/regolamento-alienazione-acquisto-immobili/pagina332.html, 20.10.2005 in
14.3.2013.
199
Odlok je bil sprejet na občinskem svetu s sklepom št. 85 z dne 7.12.2006 in spremenjen s sklepom št. 39 z dne 20.7.2010,
dostopen na spletni strani občine, http://www.comune.pisa.it/uploads/2013_02_18_11_00_50.pdf
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per la gestione del patrimonio, approvato con la deliberazione del CC n. 56 del 9.11.2011)200 v 2.
členu določa splošna načela upravljanja s premoženjem, in sicer določa, da mora biti upravljanje
premoženja usmerjeno v to, da omogoča ohranjanje vrednosti in povečevanje vrednosti
premoženja. Z nepremičnim premoženjem je potrebno upravljati tako, da je zagotovljen donos iz
tega naslova. Premoženje je potrebno uporabljati skladno z njegovo namembnostjo, ne glede na to
ali je namen premoženja ta, da zadovoljuje potrebe ljudi, ali da zagotavlja prihodek proračuna.
Upravljanje s premoženjem posamezne lokalne skupnosti je razvidno iz bilance stanja, ki izkazuje
stanje premoženja ob koncu leta. Bilanca stanja predstavlja rezultat upravljanja s premoženjem in
je sestavljena v skladu s splošnimi računovodskimi usmeritvami, vsebovanimi v zakonu št. 118 iz
23. junija 2011. 201 Najbolj pogost način upravljanja z nepremičninami je sklepanje najemnih
pogodb in koncesij. V razmerju med lokalno skupnostjo in posameznikom, katerega predmet je
razpoložljivo premoženje, ni dovoljeno sklepati koncesijske pogodbe, temveč lahko lokalna
skupnost premoženje odda le na podlagi najemne pogodbe in skladno s pravili Civilnega
zakonika.202
V Italiji imajo nekatere občine zunanje upravljanje svojega nepremičnega premoženja. Tako ima na
primer Občina Neapelj že od leta 1998 svoje nepremično premoženje, oddano v upravljanje
zasebni družbi, katera skrbi za upravljanje in posodabljanje popisa občinskega premoženja, za
administrativno vodenje in tehnično upravljanje premoženja ter podpiranje pobud občine, za
racionalizacijo in vrednotenje nepremičnega občinskega premoženja. Upravljanje z nepremičnim
premoženjem obsega naslednje službe: tehnično službo za nepremično premoženje (vzdrževanje
in nadzor nad delovanjem tehničnih naprav, vzdrževanje zelenih površin okoli objekta, vzdrževalna
dela na nepremičninah in skupnih delih ter nadzor nad manjšimi investicijskimi deli, ki so dolžnost
lastnika nepremičnine), službo za premoženje in javno dobro (nadzor nad izpolnjevanjem
pogodbenih obveznosti in kakovosti vzdrževanja popisa premoženja ter upravljanja premoženja,
kakor tudi storitve usklajevanja in sodelovanja z družbo, ki ji je premoženje dano v upravljanje),
službo za upravljanje stanovanj (dodelitev nastanitve in vodenje potrebne administracije, skrb za
pobiranje prispevkov najemnikov in za pravno urejanje najemnih razmerij) in preučitev možnosti
prodaje ter vodenje postopka prodaje nepremičnega premoženja (ta storitev se je začela izvajati
avgusta 2002, ko je občinska uprava naročila študijo za pregled občinskega premoženja, ki ga je
možno prodati in začela z aktivnostmi za pripravo programa prodaje).203

200
Sprejet s sklepom občinskega sveta št. 56 z dne 9.11.2011, dostopen na spletni strani http://www.comune.castelmaggiore.bo.it/upload/castelmaggiore/regolamenti/Regolamento%20Parimonio_163_153.pdf.
201
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/Dlgs_1182011_coordinato_con_il_Dlgs_126-2014.pdf, 23.06.2011
202
Tako se je izreklo Računsko sodišče v Italiji, Parere n. 4/2008, Corte dei Conti, 7 marec 2008, dostopno na
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2008/delibera_4_2008.pdf
203
Glej Colosimo, Antonello, Borrelli, Angelo, Amoroso, Antonietta, Barbini, Tiziana, Indagine sulla gestione del patrimonio
immobiliare del Comune di Napoli, 2004, stran 6-8,
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/delibere/2004/delibera_5_2004_relazione.pdf
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Glede na vrste stvarnega premoženja lokalnih skupnosti, kot so bile natančno navedene in opisane
v preteklih poglavjih, lahko zatrdim, da je le razpoložljivo stvarno premoženje tisto, ki je lahko
zagotovo predmet prodaje.

4.2.3 Načela upravljanja in razpolaganja
Pri prodaji stvarnega premoženja morajo lokalne skupnosti ravnati v skladu s predpisi, ki so jih
same sprejele in hkrati delovati v skladu z načeli, na katerih predmetni predpisi slonijo. V odlokih o
prodaji stvarnega premoženja je tako zaznati vsaj eno načelo, ki ga nedvomno poudarjajo vsi
odloki, in sicer je to načelo javnosti. Postopek prodaje stvarnega premoženja temelji na javnosti
postopka, ki mora biti objavljen na tak način, da je zagotovljena obveščenost čim širšega kroga
potencialnih kupcev. 204 V nadaljevanju bo prikazano, kako občine urejajo obveznost objave
postopka prodaje, glede na vrednost stvarnega premoženja, kar je cilj načela javnosti.
Poleg načela javnosti je v odlokih zaslediti tudi druga načela, pri čemer se odloki med seboj zelo
razlikujejo. Občina Coreno Ausonio v 13. členu Pravilnika o javnem premoženju (Regolamento sui
beni pubblici, uso e destinazione dei beni – presupposti per la sdemanializzazione, vendita e
concessione, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 5 in data 27.4.2004, integrazioni
approvate con deliberazione del CC n. 10 in data 21.4.2010)205 omenja načelo nepristranskosti pri
izbiri kupca. Občina Pistoia poudarja v 1. odstavku 1. člena načelo preglednosti (Regolamento in
materia di alienazione del patrimonio immobiliare di proprieta del comune, approvato dal Consiglio
Comunale n. 315 del 9.12.1997 e modificato con deliberazione n. 82 del 23.3.1998, n. 61 del
8.3.1999), 206 enako tudi Občina Perugia v 2. odstavku 1. člena (Regolamento speciale per la
vendita di beni immobili, approvato con atto Consiglio Comunale n. 110 del 7.7.2003, modificato
con n. 81 del 15.4.2009).207 Nekatere občine poudarjajo še številna druga načela, in sicer načelo
učinkovitosti, gospodarnosti, sorazmernosti, ustreznosti, razumnosti in podobno. 208 Nobeden od
odlokov, ne vsebuje razlage naštetih načel, temveč jih zgolj navajajo. Skupni cilj načel je zagotoviti
seznanjenost čim širšega kroga potencialnih kupcev, enakopravno obravnavati vse potencialne
kupce in doseči čim višjo kupnino za prodano stvarno premoženje.

204
Načelo javnosti je npr. vsebovano v odloku občine Salerno (16. člen Regolamento per l'alienazione del patrimonio
immobiliare comunale).
205
Dostopen na spletni strani:
http://comune.corenoausonio.fr.it/cms/sites/comune.corenoausonio.fr.it/files/Regolamento%20sui%20beni%20pubblici.pdf,
27.4.2004 in 21.4.2010.
206
Dostopen na spletni strani: https://www.comune.pistoia.it/media/statuto_e_regolamenti/alienazione_immobili.pdf
207
Dostopen na spletni strani: https://www.comune.perugia.it/resources/regolamenti/09.02_VenditaBeniImmobili.pdf
208
Glej na primer Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Aosta,
https://www.comune.aosta.it/userfiles/Regolamento%20di%20alienazione%20degli%20immobili%20disponibili%20comunali.pdf in
Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare, Comune di Macerata approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.10.2014,
http://www.comune.macerata.it/Engine/RAServeFile.php/f/REGOLAMENTO_alienazione_patrimonio_immobiliare.pdf
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Kljub splošnim načelom vsebovanim v pravilnikih o prodaji stvarnega premoženja, morajo lokalne
skupnosti pri prodaji stvarnega premoženja ravnati tudi v skladu z računovodskimi načeli oziroma
načeli, ki sicer veljajo za razpolaganje z javnimi financami. Kot že omenjeno, nimajo vse občine
sprejetega ločenega pravilnika, ki bi urejal ravnanje s stvarnim premoženjem. Določene občine
imajo predmetno materijo urejeno kar v računovodskih pravilnikih in pravilnikih o sklepanju
pogodb.209

4.2.4 Predpisan postopek razpolaganja
Prodaja stvarnega premoženja mora biti izvedena na podlagi javno objavljenega postopka,
običajno se prodaja izvede z javno dražbo, v določenih primerih pa je dovoljena tudi sklenitev
neposredne pogodbe po predhodnih pogajanjih z zainteresiranimi kupci ali celo brez pogajanj.210

4.2.4.1 Akti ravnanja
Enako kot v Sloveniji, je tudi v italijanski normativni ureditvi predpisano, da morajo lokalne
skupnosti sprejeti načrt prodaje in vrednotenja nepremičnin, ki je sestavni del proračuna. Sprejema
se letno ali za več let in mora biti usklajen z načrtovanimi prihodki proračuna. Načrt prodaje
nepremičnin odobri občinski svet, skladno s točko l) 2. odstavka 42. člena Enotnega zakona št.
267/2000, na predlog občinskega odbora in je temeljni dokument načrta prodaje nepremičnin, ki jih
ima občina namen prodajati.
V načrtu prodaje morajo biti navedene vse nepremičnine, ki jih ima občina namen odtujiti z opisom
ključnih podatkov vsake posamične nepremičnine (parcelna številka, lokacija, velikost,
namembnost nepremičnine, …),

opredelitvijo njene vrednosti in določitvijo terminskega plana

prodaje. Naveden mora biti razlog prodaje nepremičnine glede na cilje, ki se jih želi s prodajo
doseči. Nepremičnine vsebovane v načrtu prodaje so predvsem:


nepremičnine z nizko donosnostjo,



nepremičnine, katerih upravljanje je zelo zahtevno,



nepremičnine, katerih vzdrževanje je zelo drago,



nepremičnine, ki se ne nahajajo na območju občine,



nepremičnine obremenjene s stvarnimi pravicami v korist tretjih,



nepremičnine, ki niso v izključni lasti samoupravne lokalne skupnosti, temveč so v

209
Tako ima na primer Občina Milje sprejet le Regolamento comunale dei contratti, ki se uporablja za sklenitev vseh pogodb,
ki jih sklepa občina, enako velja tudi za občini Dolina in Gorica.
210
Tako tudi v prispevku Vendita di immobili pubblici: si alla trattativa privata ma a certe condizioni, 20. marec 2013,
http://www.casaeclima.com/ar_13338__ITALIA-Ultime-notizie-vendita-di-immobili-pubblici--trattativa-privata-Vendita-diimmobili-pubblici-s-alla-trattativa-privata-ma-a-certe-condizioni.html
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solastništvu in na katerih ne obstaja interes po ohranitvi solastništva,


nepremičnine, ki se nahajajo na območjih, na katerih glede na predvidene prostorske
ureditve ne obstoji interes oziroma potreba lokalne skupnosti ohranjati jih v lasti. 211

Načrt prodaje je možno tekom proračunskega leta spremeniti ali dopolniti glede na spremembe
namembnosti nepremičnin in glede na potrebe lokalne skupnosti oziroma v nujnih primerih, ko se
to izkaže za potrebno. Občinski svet lahko v vsakem trenutku odloči, da bo začel s postopkom
odtujitve nepremičnine, četudi slednja ni v načrtu prodaje in odloči o prodaji posamične
nepremičnine, pri čemer istočasno sprejme sklep o dopolnitvi načrta prodaje (tako določbo
vsebujejo odloki Občine Perugia (4. odstavek 3. člena Regolamento speciale per la vendita di beni
immobili, approvato con atto CC n. 110 del 7.7.2003, modificato con atto CC n. 81 del 15.4.2009),
Občine Macerata (3. odstavek 4. člena Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei
beni del patrimonio immobiliare) in Občine Desenzano del Garda (2. odstavek 4. člena
Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Desenzano del
Garda, approvato con deliberazione del CC n. 16 del 31.03.2015).212

4.2.4.2 Pravni pregled in cenitev nepremičnine
V pravilnikih lokalnih skupnosti kot tudi v sami zakonodaji ni opredeljen pravni pregled
nepremičnine, ki je predmet uvrstitve v načrt prodaje. Glede na vsebino načrta prodaje, kot je
naveden v prejšnjem podpoglavju, lahko sklepam, da je potrebno opraviti skrbni pregled
nepremičnine že pred sprejemom odločitve, ali bo posamična nepremičnina uvrščena v načrt
prodaje. Navedeno dodatno utemeljujem s potrebo po utemeljitvi smotrnosti prodaje vsake
posamične nepremičnine in z zahtevo, da je v načrtu prodaje potrebno navesti vse relevantne
podatke, ki so za potencialne kupce pomembni pri sprejemanju odločitve o nakupu nepremičnine.
Za razliko od pravnega pregleda nepremičnine, vsebujejo vsi pravilniki podrobna določila o
določanju vrednosti nepremičnine.213 Nepremičnine, ki so predmet prodaje morajo biti ocenjene s
strani pristojne osebe, ki razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem. Lokalne skupnosti različno
urejajo pristojnosti za izdelavo cenitve, v vsakem primeru pa mora izdelavo cenitve naročiti javni
uslužbenec, ki je odgovoren za prodajo nepremičnine, slednje na primer določa 2. odstavek 6.
člena Regolametno delle alienazioni del patrimonio immobiliare di proprieta del Comune di Udine
(approvato con deliberazione CC n. 176 del 11.12.2000, modificato con CC n. 139 del 24.11.2003
e n. 72 del 28.9.2009). Javni uslužbenec lahko izdelavo cenitve naroči, bodisi strokovni osebi
211
Glej na primer odlok Občine Prato, 4. in 5. člen (Regolamento per l'alienazione e l'aquisto di immobili) in odlok Občine
Aosta, 4. člen (Regolamento di alienazione deglji immobili disponibili del patrimonio del Comune di Aosta).
212
Dostopen na spletni strani:
http://www.comune.desenzano.brescia.it/_modules/download/download/REGOLAMENTI/reg_alienazione_immobili.pdf
213
Določila o obveznosti izvedbe cenitve določajo pravilniki občin Macerata, Desenzano del Garda, Perugia, Videm,...
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zaposleni v lokalni skupnosti, ali posebni strokovni komisiji, ki deluje v okviru lokalne skupnosti, ali
oddelku pristojnemu za izdelavo cenitve, kar je odvisno od notranje organizacije lokalne
skupnosti.214 Določeni pravilniki predvidevajo, da lahko javni uslužbenec izdelavo cenitve naroči
tudi zunanjemu strokovnjaku, in sicer tako določa 1.odstavek 5. člena Regolamento speciale per la
vendita di beni immoblili del Comune di Perugia kot tudi 2. odstavek 6. člena Regolamento delle
alineazioni del patrimonio immobiliare di proprieta del Comune di Udine. Cenitev mora vedno
odražati tržno vrednost nepremičnine in jo utemeljiti. Nekateri pravilniki določajo rok trajanja
cenitve, in sicer eno leto (8. odstavek 6. člena Regolamento per l'alienazione, gestione e
disposizione dei beni del patrimonio immobiliare del Comune di Macerata).
V Občini Macerata je s pravilnikom Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei
beni del patrimonio immobiliare v 2. odstavku 6. člena predpisano, da lahko javni uslužbenec
izvedbo cenitve prepusti zunanjim strokovnjakom ali občinski strokovni komisiji ali finančnotehničnemu oddelku, slednji izvede cenitev v okviru svojih delovnih obveznosti. Cenitev vrednosti
nepremičnine mora vsebovati podatke o lokaciji nepremičnine in njeni velikosti, tehnični opis
nepremičnine in njeno dejansko stanje, merila in tehnične razloge za določitev tržne vrednosti
nepremičnine, njeno namembnost ter predviden interes potencialnih kupcev za nakup
nepremičnine zaradi opredelitve ustrezne vrste oglaševanja prodaje (4. odstavek 6. člena). Uradne
cenitve ni potrebno izdelati v primeru prodaje majhne površine zemljišča neposrednemu kupcu, v
takem primeru se prodaja izvede po knjigovodski vrednosti zemljišča ali na podlagi ponudbe kupca.
Ta določba se lahko uporabi le za premoženje, katerega vrednost ne presega 20.000 eur (6.
odstavek 6. člena). Veljavnost cenitve je omejena na 1 leto, enako kot velja v Sloveniji, razen če
nastopijo dejstva, zaradi katerih je potrebno predčasno naročiti novo cenitev. Po poteku enega leta
lahko pristojna služba potrdi že narejeno cenitev (8. odstavek 6. člena).
V Občini Videm imajo s pravilnikom Regolamento delle alienazioni del patrimonio immobiliare di
proprieta del Comune di Udine v 1. odstavku 6. člena predpisano, da se vrednost premoženja
določi na podlagi cenitve, katera se mora sklicevati na tržno vrednost istovrstnega premoženja in
upoštevati najbolj dosledno metodologijo izdelave cenitve. Cenitev lahko izdela strokovni
sodelavec zaposlen v lokalni skupnosti ali zunanji strokovnjak, pri čemer mora biti v tem primeru
cenitev izdelana kot sodna cenitev (2.odstavek 6. člena). Cenitev mora vsebovati merila in
tehnične razloge za določitev tržne vrednosti nepremičnine ter presojo povpraševanja po
nepremičnini in potencialni trg kupcev (3. odstavek 6. člena). Enako ima določeno Občina Aosta, ki
v 4. odstavku 5. člena Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del
Comune di Aosta (approvato con deloberazione del CC n. 36/2013), še posebej definira, da je
vrednost iz cenitve, najnižja izklicna vrednost na javni dražbi.

214
Iz pravilnikov je možno razbrati, da izdelujejo cenitve različni oddelki, bodisi oddelek za premoženje, bodisi oddelek za
finance, odvisno od notranje organizacije in razporeditve zaposlenih znotraj oddelkov lokalne skupnosti.
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Cena določena v cenitvi je najnižja cena, ki jo lahko lokalna skupnost določi kot izklicno ceno v
postopku prodaje. Predvidena je tudi možnost nižanja izklicne cene, pri čemer ne obstaja enotno
pravilo glede možnosti nižanja cene in niti odstotka nižanja, temveč občine to samostojno urejajo v
svojih pravilnikih, enako kot imajo to urejeno v Republiki Hrvaški.
Občina Perugia ima v 9. členu Regolamento speciale per la vendita di beni immobili določeno, da
je možno po prvi neuspešni dražbi in po preteku 30 dni od le te, znižati izklicno ceno za največ
10%. Po drugi neuspešni dražbi in preteku 30 dni od le te, ima lokalna skupnost diskrecijsko
pravico, da izvede neposredna pogajanja za prodajo nepremičnine ali izvede tretji poskus javne
dražbe, na kateri lahko zniža izklicno ceno za največ 20% od prvotno določene izklicne cene ali
prekine postopek prodaje nepremičnine. Po neuspešno izvedeni javni dražbi je v roku 30 dni od
dneva dražbe, dovoljena oddaja ponudb, po pogojih in po izklicni ceni določeni v dražbi, pri čemer
veljajo enaka pravila za izbor najugodnejšega ponudnika, kot sicer veljajo za javno dražbo.
Občina Prato v 14. členu Regolamento per l'alienazione e l'aquisto di immobili predvideva, v
primeru neuspele javne dražbe, ponovitev javnega postopka z nižanjem izklicne cene do največ
25%. V primeru neuspešne druge javne dražbe lahko lokalna skupnost nepremičnino proda z
neposredno pogodbo na podlagi predhodno izvedenih javnih pogajanj in z zagotovitvijo ustreznega
oglaševanja o izvedbi postopka prodaje.
Nižanje cene po prvi neuspeli javni dražbi za največ 25% predvideva v 15. členu Regolamento per
l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare tudi Občina Macerata, pri
čemer mora biti znižana cena določena s strani odgovornega javnega uslužbenca in predhodno
potrjena s strani občinskega odbora. 215 Po vsaki neuspeli javni dražbi je možno v roku 30 dni
oddati ponudbo za nakup nepremičnine. V takem primeru lahko javni uslužbenec sklene
neposredno pogodbo pod pogoji in po izklicni ceni določeni v javni dražbi ter po predhodno
izvedenih pogajanjih z vsemi zainteresiranimi kupci. V primeru več neuspelih javnih dražb lahko
lokalna skupnost izvede nove javne dražbe, pri čemer ima možnost še dodatno nižati izklicno ceno.
Za znižanje cene za več kot 25% mora lokalna skupnost redefinirat tržno vrednost nepremičnine,
pri čemer lahko upošteva morebitne prejete ponudbe zainteresiranih kupcev v predhodno
izvedenih postopkih.
V Občini Aosta lahko na podlagi 12. člena Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del
patrimonio del Comune di Aosta, po prvi neuspeli javni dražbi, znižajo izklicno ceno na drugi javni
dražbi za največ 15%. Po drugi neuspeli javni dražbi lahko izvedejo tretjo javno dražbo, na kateri

215
Občinski odbor ali »Giunta« je politični izvršilni organ, ki ga v slovenski pravni ureditvi ne poznamo, saj ima izvršilno
funkcijo v celoti župan.
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določijo nižjo ceno in jo utemeljijo, ali izvedejo neposredno prodajo nepremičnine, ali se odločijo za
odložitev postopka prodaje.
Občina Videm v 14. členu Regolametno delle alienazioni del patrimonio immobiliare di proprieta
del Comune di Udine predvideva nižanje izklicne cene po prvi neuspeli javni dražbi za največ 20%.
V primeru nižanja izklicne cene na drugi javni dražbi in pred odobritvijo pravnega posla, mora
znižano ceno odobriti občinski odbor.
Kot je možno iz zapisanega razbrati, vse lokalne skupnosti v svojih pravilnikih predvidevajo
možnost nižanja izklicne cene, vendar le po prvi neuspešno izvedeni javni dražbi. Predvidena je
tudi možnost neposredne prodaje po vsaki neuspešni javni dražbi, pod pogoji in po izklicni ceni,
določeni v javni dražbi, če potencialni kupec poda svojo ponudbo v roku 30 dni od dne, ko je bila
dražba neuspešna.

4.2.4.3 Izbira metode razpolaganja
Premoženje se lahko proda ali z njim upravlja le na podlagi postopka odprtega za javnost. V
primeru prodaje premoženja, je to potrebno izvesti na podlagi javne dražbe, razen v posebej
določenih primerih. Lokalne skupnosti še vedno upoštevajo kraljevi odlok iz leta 1923 (Reggio
decreto, 18.11.1923, n. 2440), ki v 3. členu določa, da morajo biti vse pogodbe iz katerih izvira
določeni prihodek za lokalno skupnost, sklenjene na podlagi javnih razpisov. Izjema velja le v
posebnih primerih, ki so izrecno predvideni v odloku lokalne skupnosti in je s sklepom o odobritvi
prodajne pogodbe hkrati odobrena metode prodaje ter odločitev lokalne skupnosti za sklenitev
pogodbe na podlagi pogajanj brez izvedbe javnega razpisa (18. člen Regolamento per
l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare del Comune di Macerata).
Kraljevi odlok 23.5.1924 številka 827 v 37. členu in nadaljnjih členih določa, v katerih primerih je
možno nepremičnino prodati na podlagi postopka pogajanj, in sicer je to v primerih, ko je bila javna
dražba neuspešna ali ni bila dosežena izklicna cena. Kot že predhodno omenjeno lokalne
skupnosti upoštevajo tudi zakon 783/1908, kraljevi odlok 454/1909, zakon 127/1997, zakon
127/1997, zakon 163/2006 in zakon 112/2008 in njegove spremembe 133/2008, 201/2011 in
214/2011. Kljub številnim zakonom, imajo lokalne skupnosti v svojih pravilnikih posebej predpisane
metode prodaje nepremičnega premoženja, in sicer so predvidene tri metode:

1. javna dražba
2. neposredna pogodba po predhodno izvedenih javnih pogajanjih
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3. neposredna pogodba na podlagi neposrednih pogajanj.216
Postopek prodaje in s tem izbira metode je v pristojnosti javnega uslužbenca, ki je odgovoren za
prodajo premoženja (3. odstavek 4. člena Regolametno delle alienazioni del patrimonio
immobiliare di proprieta del Comune di Udine).
Javna dražba je osnovna metoda, ki jo morajo lokalne skupnosti prvenstveno izvesti, šele po
neuspešni javni dražbi, lahko bodisi ponovijo dražbo, bodisi sklenejo neposredno pogodbo,
odvisno od predvidene ureditve v pravilniku vsake posamične lokalne skupnosti. Pred izvedbo
javne dražbe je potrebno objaviti obvestilo o javni dražbi, v katerem morajo biti navedeni pogoji
dražbe in postopek prodaje nepremičnine. Obvestilo o javni dražbi mora vsebovati:


podatke o nepremičnini,



namensko rabo nepremičnine,



izklicno ceno,



način oddaje ponudbe in rok za oddajo,



kraj, dan in ura odpiranja ponudb in izvedbe javne dražbe,



odgovorno osebo oz. urad preko katerega je možno dobiti dodatne informacije o dražbi,



obveznost plačila varščine, ki običajno ne sme biti nižja od 10%,



način plačila kupnine in



predvidene garancije, ki jih mora dostaviti ponudnik (10. člen Regolamento per l'alienazione
e l'aquisto di immobili, Comune di Prato).

Drugače kot v Sloveniji je predvidena oddaja ponudb v zaprtih kuvertah, ki se odpirajo na dan in ob
uri, ki je objavljena v obvestilu o dražbi. Šele na podlagi pravilno oddane ponudbe, se lahko
potencialni kupci potegujejo za nepremičnino in višajo izklicno ceno. Nepremičnina je prodana
tistemu kupcu, ki zanjo ponudi najvišjo kupnino. Dražba je veljavna tudi, če prispe le ena popolna
ponudba, v kateri je ponujena najmanj izklicna cena (13. člen Regolamento per l'alienazione e
l'aquisto di immobili, Comune di Prato). V primeru dveh enakovrednih ponudb se postopek
nadaljuje z oddajo novih ponudb v zaprti kuverti, če sta tudi novi ponudbi enakovredni, se izbere
kupca na podlagi žreba (7. odstavek 14. člena Regolamento per l'alienazione, gestione e
disposizione dei beni del patrimonio immobiliare). Javno dražbo običajno vodi komisija. Ponudba,
ki jo odda potencialni kupec, slednjega zavezuje od trenutka odpiranja ponudb in sicer za 90 dni.
Lokalna skupnost je dolžna skleniti pogodbo šele po odobritvi pravnega posla s sklepom
odgovornega javnega uslužbenca, ki ga mora slednji izdati v roku 30 dni od odpiranja ponudb oz.

216
Omenjene metode določajo npr. pravilnik občine Videm v 2. odstavku 4. člena Regolametno delle alienazioni del
patrimonio immobiliare di proprieta del Comune di Udine, občine Macerata v 7. členu Regolamento per l'alienazione, gestione e
disposizione dei beni del patrimonio immobiliare.
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izvedbe dražbe. Do sprejema predmetnega sklepa lahko lokalna skupnost ustavi postopek prodaje
in ni dolžna skleniti prodajne pogodbe (4 in 5. odstavek 13. člena Regolamento per l'alienazione e
l'aquisto di immobili, Comune di Prato).
Druga predvidena metoda prodaje je sklenitev neposredne pogodbe po predhodno izvedenih
javnih pogajanjih. To metodo je mogoče uporabiti le v izjemnih primerih in je odvisna med drugim
tudi od vrednosti nepremičnine. V Občini Desenzano del Garda jo je možno skladno s 14. členom
Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Desenzano del
Garda, uporabiti v dveh primerih:

1. Pri podaji nepremičnin, katerih tržna vrednost ne presega 400.000,00 eur, če gre za
nepremičnine s posebnimi lastnostmi in omejitvami, katerih nakup je v interesu
omejenega števila potencialnih kupcev. Vsi potencialni ponudniki morajo biti o prodaji
posebej obveščeni. Postopek prodaje nato poteka po pravilih, ki sicer veljajo za javno
dražbo.217

2. Po dveh neuspešno izvedenih javnih dražbah. V takem primeru se lahko izklicna cena
zniža za največ 10% od izklicne cene, določene v prvotni dražbi. Po neuspešno izvedeni
metodi neposredne pogodbe je možno slednjo ponoviti s ponovnim znižanjem izklicne
cene do 10% in tako vse do nižanja izklicne cene za največ do 30% od prvotnega poskusa
prodaje po tej metodi. Metoda se lahko izvede na dva načina, in sicer kot raziskovalna
metoda, katere cilj je odkriti potencialne ponudnike, kateri morajo oddati ponudbo v zaprti
kuverti, ali kot metoda neposrednih pogajanj s potencialnimi ponudniki.
Večina občin predvideva izvedbo predmetne metode po neuspešno izvedeni eni ali dveh javnih
dražbah. Postopek vodi odgovoren javni uslužbenec ali za to posebej imenovana komisija.
Pogajanja se izvedejo s potencialnimi ponudniki. Pravilnik (Regolametno delle alienazioni del
patrimonio immobiliare di proprieta del Comune di Udine) Občine Videm izrecno določa v 9. členu,
da mora pristojna oseba, k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnine, katere vrednost je med
123.239,00 eur in 308.098,00 eur povabiti vsaj pet ponudnikov, za prodajo nepremičnine, katere
vrednost je pod 123.239,00 eur pa vsaj tri ponudnike. Ponudniki morajo enako kot pri javni dražbi,
plačati varščino v višini 10% izklicne cene. Postopek je uspešen tudi če prispe samo ena popolna
ponudba. V primeru več enakovrednih ponudb se ponudnike pozove k oddaji novih ponudb, če so
tudi nove ponudbe enakovredne, se ponudnika izbere z žrebom.
Tretja metoda je prodaja z neposredno pogodbo na podlagi neposrednih pogajanj, ki jo je
mogoče uporabiti le izjemoma ter zgolj v taksativno določenih primerih, pri čemer naštevam
primere, povzete iz pravilnikov več občin:
217
Enako ureditev ima tudi Občina Aosta, pri čemer je predvidena metoda omejena na nepremičnine, katerih
vrednost ne presega 300.000,00 eur, v Občini Prato in Občini Macerata pa je meja vrednosti nepremičnine določena na
200.000,00 eur.
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če gre za odtujitev parcel brez dostopa oziroma z omejenim dostopom, katerih vrednost je
nižja od 100.000,00 eur in katerih korist je sama po sebi znižana zaradi pomanjkanja
dostopne poti, v korist lastnikov sosednjih parcel;218



če gre za odtujitev nepremičnin, katerih izklicna vrednost je nižja od 50.000,00 eur in je
sklenitev pogodbe posledica danih okoliščin ali splošne koristi, ki izhajajo iz odločbe o
prodaji nepremičnine;219



ne glede na tržno vrednost je sklepanje neposredne pogodbe dovoljeno, ko se odtujitev
nanaša na;
◦ odtujitev solastniških deležev v korist solastnikov;
◦ ugotovljene posebne okoliščine utemeljene v odločbi o odobritvi prodaje;
◦ odtujitev v korist javnih subjektov zaradi zagotavljanja javnega interesa;
◦ odtujitev v korist družb, katerih večinski lastnik je lokalna skupnost, če se zasleduje
interes izvajanja negospodarskih javnih služb;
◦ odtujitev zemljišča brez samostojnega potenciala in brez koristi za kmetijsko obdelavo,
edinemu mejašu,
◦ sklenitev sodne poravnave;220



v primeru menjave nepremičnin, če je pridobitev nepremičnine v korist lokalne skupnosti;221



v primeru odtujitve nepremičnine na urbanem območju, katere solastnik je občina do največ
10% in z nepremičnino ni smotrno samostojno razpolagati;222



v primeru odtujitve nepremičnin, katerih javne dražbe so bile neuspešne;223



v primeru odtujitve nepremičnine obremenjene s stvarno pravico v javno ali zasebno korist,
ki še ni potekla.224

Izredno velik poudarek je zaznati na objavi obvestila o prodaji nepremičnine s čimer se zasleduje
načelo javnosti postopka. Vsi pregledani pravilniki lokalnih skupnosti vsebujejo posebno določbo,
ki predpisuje obveznost objave obvestila o javni dražbi in tudi izrecno navaja medije, v katerih
mora biti obvestilo objavljeno. Pravilnik Občine Aosta (Regolamento di alienazione degli immobili
disponibili del patrimonio del Comune di Aosta) v 8. členu določa, da mora biti obvestilo o javni
dražbi nepremičnin, katerih vrednost je do 500.000,00 eur objavljeno na spletni strani in v enem
lokalnem časopisu, če je vrednost višja od 500.000,00 eur pa tudi v najmanj enem nacionalnem
časopisu. Obvestilo o dražbi mora biti objavljeno vsaj 20 dni pred izvedbo javne dražbe. V Občini
218
Lokalne skupnosti samostojno določijo vrednost nepremičnine, ki jo je možno prodati z neposredno pogodbo. Občina
Aosta je vrednost nepremičnine omejila na 100.000,00 eur, Občina Videm pa na 154.049,00 eur.
219
Tudi v tem primeru lokalne skupnosti različno določajo višino izklicne cene, pod katero je možna prodaja nepremičnine na
podlagi neposredne pogodbe. Občina Perugia ima omejitev na 35.000,00 eur, občina Aosta pa na 50.000,00 EUR.
220
3. odstavek 14. člena Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Aosta.
221
Točka c) 1. odstavka 16. člena Regolamento per l'alienazione e l'aquisto di immobili, Comune di Prato.
222
Točka d) 1. odstavka 11. člena Regolamento speciale per la vendita di beni immobili del Comune di Perugia.
223
Točka f) 1. odstavka 11. člena Regolamento speciale per la vendita di beni immobili del Comune di Perugia.
224
Točka h) 1. odstavka 11. člena Regolamento speciale per la vendita di beni immobili del Comune di Perugia.
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Macerata morajo skladno z 8. členom Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei
beni del patrimonio immobiliare, predmetno obvestilo obesiti na oglasno desko ter ga objaviti na
spletni strani, najmanj 15 dni pred izvedbo dražbe, odgovorni javni uslužbenec pa lahko po lastni
presoji obvestilo objavi tudi v drugih medijih. Nekoliko širšo določbo ima Občina Desenzano del
Garda, ki v 17. členu Regolamento di alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del
Comune di Desenzano del Garda določa, da mora biti obvestilo o prodaji objavljeno vsaj 15 dni na
oglasni deski občine, na spletni strani občine in pokrajine, v časopisih lokalnega in nacionalnega
pomena, odvisno od vrste nepremičnine ter tudi preko združenj lastnikov nepremičnin na ravni
pokrajine. Še obširneje ureja objavo obvestila o prodaji pravilnik Občine Perugia, ki v 14. členu
Regolamento speciale per la vendita di beni immobili določa, da je potrebno dražbe nepremičnin,
katerih vrednost je enaka ali višja od 250.000,00 eur objaviti na oglasni deski, na spletni strani,
najmanj v enem lokalnem in enem nacionalnem časopisu ter v uradnem glasilu pokrajine. Če je
vrednost nepremičnine med 25.000,00 eur in 250.000,00 eur zadošča objava na oglasni deski, na
spletni strani ter najmanj v enem lokalnem in enem nacionalnem časopisu. Za nepremičnine pod
25.000,00 eur pa zadošča objava na oglasni deski, na spletni strani ter najmanj v enem lokalnem
časopisu.

4.2.4.5 Stroški postopka
Enako kot na Hrvaškem, imajo tudi v Italiji predpisano, da vse stroške postopka nosi kupec
nepremičnine. Vsi pravilniki lokalnih skupnosti zato predvidevajo zvišanje prodajne cene zaradi
stroškov, ki jih ima lokalna skupnost s prodajo premoženja.
Občina Perugia v 3. odstavku 5. člena Regolamento speciale per la vendita di beni immobili določa,
da se izklicna cena, določena v cenitvi, poviša za 2% zaradi tehničnih stroškov in stroškov
oglaševanja prodaje. Občina Desenzano del Garda ima v 8. odstavku 7. člena Regolamento di
alienazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Desenzano del Garda določeno,
da se k izklicni ceni prištejejo tehnični stroški (uskladitev podatkov v katastru, strošek izdelave
cenitve, strošek izdelave pogodbe in strošek oglaševanja prodaje). Enako določilo ima tudi Občina
Prato, ki v 3. odstavku 10. člena Regolamento per l'alienazione e l'aquisto di immobili še dodatno
navaja notarske stroške, davke in takse, ki so povezani s prodajo nepremičnine in katere je dolžan
poravnati kupec.
V Sloveniji je izrecno predpisano, da stroške postopka nosi občina, kar se v praksi ne izvaja
dosledno, saj je marsikatera prodaja posledica vloge kupca in njegovega interesa. Četudi zakon
določa, da bi morala stroške postopka nositi samoupravna lokalna skupnost, temu ni tako in
stroške parcelacije, katastrskih izmer, cenitev, overitve podpisa in vpisa v zemljiško knjigo, plačilo
davka in morebitne ostale stroške povezane s prodajo, nosi kupec.
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4.2.4.6 Civilnopravni in javnopravni vidik razpolaganja
Katero sodišče je pristojno za odločanje v primeru spora, je odvisno od vrste premoženja, ki je
predmet pravnega posla. Kot že navedeno, je na razpoložljivem premoženju prepovedano sklepati
koncesijske pogodbe, saj je slednje možno sklepati zgolj na javnem dobru in na javnem
premoženju, ki ga lokalna skupnost uporablja za izvajanje svojih nalog, ter je s slednjim
razpolaganje omejeno.
V sporih, ki se nanašajo na pravne posle, katerih predmet je razpoložljivo premoženje, je pristojno
za odločanje civilno sodišče, v sporih, ki se nanašajo na pravne posle, katerih predmet je javno
dobro in drugo javno premoženje lokalne skupnosti pa je pristojno za odločanje upravno
sodišče.225

5. Analiza zakonodaje primerjanih držav
5.1 Pregled zakonodaje in predlogi sprememb
Na podlagi podrobnega prikaza zakonodajne ureditve razpolaganja z nepremičninami lokalnih
skupnostih, lahko ugotovimo, da je normativna ureditev v vseh treh primerjanih državah zelo
različna in hkrati v določenih segmentih zelo podobna. Samo v Sloveniji razpolagamo z zakonom,
ki samostojno in celovito ureja materijo ravnanja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti. Tako
na Hrvaškem kot tudi v Italiji takega samostojnega zakona ne poznajo. V Italiji je predmetna
materija urejena v številnih zakonih, na podlagi katerih imajo lokalne skupnosti sprejete svoje
pravilnike o odtujitvi nepremičnega premoženja ali pa je razpolaganje s stvarnim premoženjem del
pravilnikov o računovodstvu ali pravilnikov, ki sicer veljajo za sklepanje pogodb. Kako bo uredila
ravnanje s stvarnim premoženjem, je v pristojnosti lokalne skupnosti. Na Hrvaškem imajo sicer
sprejet zakon, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem, to je Zakon o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske in na njegovi podlagi sprejeto uredbo,
vendar slednji velja izključno za stvarno premoženje države. Lokalne skupnosti imajo na podlagi
391. člena ZVDSP sprejete svoje odloke, s katerimi urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem.
Zagotovo lahko rečemo, da je ureditev v Sloveniji najbolj poenotena na ravni lokalnih skupnosti, saj
vse uporabljajo isti zakon in na njegovi podlagi sprejeto uredbo in nimajo sprejetih lastnih
pravilnikov, kar zagotavlja dokaj enotno prakso lokalnih skupnosti. Tega za Italijo in Hrvaško ne
moremo trditi, saj ima vsaka lokalna skupnost svoj pravilnik oziroma odlok, v katerem povzema

225
Računsko sodišče v Italiji, Parere n. 4/2008, Corte dei Conti, 7. marec 2008, dostopno na
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2008/delibera_4_2008.pdf
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svoje rešitve, ki so lahko med seboj precej različne.
Različni so že pojmi, ki jih posamična država uporablja. Medtem, ko v Sloveniji uporabljamo pojem
razpolaganje s stvarnim premoženjem, katerega razlago najdemo v ZSDPDSL, operirajo v Italiji s
pojmom »alienazione« ali odtujitev, katerega pomen je iskati v Civilnem zakoniku. Na Hrvaškem pa
uporabljajo pojem »raspolaganje«, ki je sicer na prvi pogled enak slovenskemu pojmu
razpolaganje, v resnici pa glede na razlago v zakonu bolj ustreza slovenskemu pojmu ravnanje kot
pojmu razpolaganje.
Določene razlike je zaznati tudi pri opredelitvi premoženja občin oziroma stvari z vidika stvarnega
prava. Italijanska pravna ureditev se v tem segmentu precej razlikuje od slovenske in hrvaške.
Civilni zakonik, ki je pravni temelj stvarnega prava je iz leta 1942 in je razumljivo precej drugačen
od slovenskega SPZ ter hrvaškega ZVDSP. V Italiji tako poznajo tudi pravico na pravici, česar naš
SPZ ne pozna, premoženje občin pa deli na »demanio« ali javno dobro in »patrimonio« ali
premoženje, ki se še nadaljnje deli na nerazpoložljivo premoženje in razpoložljivo premoženje,
zgolj slednje je lahko predmet odtujitve. Posebne določbe o javnem dobru pozna tudi hrvaški
ZVDSP, ki javno dobro deli na splošno dobro, javno dobro, ki je v interesu Republike Hrvaške,
javno dobro v splošni rabi ter javno dobro v javni rabi. Ločeno ureja tudi bistvene in nebistvene
sestavine stvari, kar smo poznali v naši pravni ureditvi pred sprejetjem SPZ, ki je začel veljati 1.
januarja 2003.
Vse tri države poudarjajo načela, po katerih se morajo lokalne skupnosti ravnati pri razpolaganju s
s stvarnim premoženjem, pri čemer zasledujejo javnost postopkov, transparentnost in enakopravno
obravnavanje ponudnikov s ciljem doseči čim višjo kupnino. V Sloveniji in Italiji so posebej
predpisani akti ravnanja, to so načrti ravnanja oziroma načrti prodaje, ki jih je potrebno pripraviti in
sprejeti, medtem ko na Hrvaškem take obveze ni. Pred izbiro metode razpolaganja je potrebno v
vseh treh državah opraviti pravni pregled nepremičnine. Četudi v Italiji in na Hrvaškem ni izrecno
predpisan, je iz ostalih določb zakonov in pravilnikov možno sklepati, da je pravni pregled nujno
potreben. Pred izbiro metode razpolaganja s stvarnim premoženjem, mora biti le to ocenjeno
zaradi izbire ustrezne metode prodaje. Medtem ko je v Sloveniji izrecno dana prednost javni dražbi,
dajejo na Hrvaškem prednost javnemu zbiranju ponudb, v Italiji pa metodi, ki predstavlja
kombinacijo javne dražbe in javnega zbiranja ponudb. Enotno je urejeno plačilo varščine ter
obveznost objave javne dražbe oziroma postopka prodaje, pri čemer je rok od objave javne dražbe
do njene izvedbe v sosednjih državah različen in ni enotno določen. V obeh primerjanih državah
poznajo številne izjeme, kdaj je dovoljeno skleniti neposredno pogodbo, ki bi jih bilo potrebno
preučiti in po potrebi povzeti tudi v naši zakonodaji.
Ureditve v Hrvaški zakonodaji, ki bi jih bilo smiselno preučiti in prenesti v našo zakonodajo so

118

naslednje:


Izdelava strategije ravnanja s stvarnim premoženjem: lokalne skupnosti so lastnice
velikega števila nepremičnin, med katerimi je veliko takih, ki so v izjemno slabem stanju in
glede katerih lokalne skupnosti nimajo nobene vizije. Lokalne skupnosti bi bilo potrebno
prisiliti k izdelavi strategije in jih s tem spodbuditi k razmišljanju o usodi praznih in
propadajočih objektov, ki kazijo podobo mesta in njegove okolice. Četudi imamo v Sloveniji
predpisano dolžnost izdelati celovito evidenco nepremičnin, večina lokalnih skupnosti take
evidence nima izdelane, kar je prišlo do izraza pri poskusu obračuna davka na
nepremičnine, za potrebe katerega so vse lokalne skupnosti prejele popis nepremičnin.



Stroški postopka: na Hrvaškem so vsi stroški postopka breme kupca nepremičnine, kar bi
bilo smiselno in racionalno predpisati tudi v Sloveniji, saj se prodaje pretežno izvajajo na
podlagi vloge pobudnikov.



Izjeme od obveznega javnega natečaja po ZVDSP: predvidena je izjema od objave
javnega natečaja v primeru prodaje zemljišča osebi, ki potrebuje del zemljišča za
vzpostavitev nezazidane gradbene parcele, skladno z lokacijskim dovoljenjem ali
podrobnim prostorskim aktom, če ta del zemljišča ne preseže 20 % površine predvidene
gradbene parcele in osebi, ki je na lastnem zemljišču brez gradbenega dovoljenja ali
drugega primerljivega akta pristojnega organa državne uprave, že zgradila stavbo v skladu
s podrobnim prostorskim aktom ali lokacijskim dovoljenjem, vendar potrebuje za njeno
legalizacijo, še 20 % površine predvidene gradbene parcele, pod pogojem, da se zaveže v
roku enega leta od sklenitve prodajne pogodbe pridobiti gradbeno dovoljenje. V Sloveniji je
sklenitev neposredne pogodbe omejena na izklicno ceno 20.000,00 eur, kar nemalokrat
predstavlja težavo ravno v primerih, ko gre za prodajo zemljišča, ki je funkcionalno vezano
na že obstoječo hišo ali zemljišča, ki je potrebno za vzpostavitev gradbene parcele.
Navedene primere bi bilo potrebno ločeno obravnavati in dopustiti sklenitev neposredne
pogodbe, ne glede na izklicno ceno določeno v cenitvi. V praksi se namreč dogaja, da se
na javno dražbo ali javno zbiranje ponudb, zgolj prijavi oseba, ki nima interesa za nakup
nepremičnine, temveč se prijavi zgolj zlonamerno iz njen znanih osebnih razlogov.



Izjeme od obveznega javnega natečaja po Zakonu o prostonom uređenju: predvidena
je izjema od objave javnega natečaja v primeru prodaje dela nezazidanega zemljišča, ki je
potrebno za oblikovanje nezazidane gradbene parcele v skladu s podrobnim ureditvenim
načrtom, če ta delež ne presega 50 % površine predvidene gradbene parcele; dela
zemljišča, ki je potreben za vzpostavitev zazidane gradbene parcele v skladu s podrobnim
ureditvenim načrtom in zemljišča iz katerega je sestavljena gradbena parcela, za katero je
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izdana odločba o legalizaciji na podlagi posebnega zakona, s katerim se ureja legalizacija
nezakonito zgrajenih zgradb. Tudi v teh primerih je neposredna pogodba smiselna, saj
zemljišča ni smotrno prodati nikomur drugemu, kot osebi, ki ima objekt že zgrajen oziroma
osebi, ki je že lastnik preostalega zemljišča.


Ničnost pravnih poslov, sklenjenih v nasprotju s 391. členom ZVDSP: izrecno je
predpisana ničnost pravnih poslov, ki bi bili sklenjeni v nasprotju z zakonom, kar je
smiselno povzeti in s tem odvrniti lokalne skupnosti od namernega neupoštevanja zakona.

Ureditve v Italijanski zakonodaji, ki bi jih bilo smiselno preučiti in prevzeti v našo zakonodajo so
naslednje:


pristojnost za izdelavo cenitve: cenitev lahko izdela strokovni sodelavec zaposlen v
lokalni skupnosti, ki je strokovno usposobljen in zadolžen za izdelavo cenitve, zgolj po
potrebi se izdelava cenitve naroči zunanjemu strokovnjaku. Navedeno bi bilo smiselno
uvesti tudi v Sloveniji, pri čemer bi morali postavili pogoj, da mora oseba, ki izdela cenitev
predhodno opraviti izpit za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki je
imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča. S tem bi se
lahko postopek skrajšal, saj bi pooblaščena oseba cenitev izvedla v okviru delovnega časa,
dolgoročno bi se prihranila tudi finančna sredstva potrebna za izdelavo cenitve.



obveznost plačila stroškov postopka: vse stroške postopka prodaje nepremičnine
(stroški geodeta, cenilca, notarja, davke in takse ter morebitne ostale stroške) je zavezan
plačati kupec. Slednje bi bilo smiselno uvesti tudi v Sloveniji, saj v praksi lokalne skupnosti
vse navedene stroške že prevalijo na kupca.



Izjeme od obvezne izvedbe javne dražbe: v Italiji poznajo številne izjeme, kdaj je možno
skleniti neposredno pogodbo, pri čemer se odloki posameznih lokalnih skupnosti zelo
razlikujejo, tako pri predvidenih možnosti za sklenitev neposredne pogodbe kot tudi pri
določanju vrednosti nepremičnin, do katerih je možno razpolagati z neposredno pogodbo.
Bistveno bolj široko dopuščajo neposredno prodajo pri odtujitvi solastniških deležev,
zemljišč, ki nimajo posebnega potenciala, na podlagi ugotovitev obstoja posebnih okoliščin.
Veliko je primerov, ko se prodaja »funkcionalno zemljišče« torej zemljišče, ki iz
prostorskega vidika pripada točno določenemu objektu in ki ga lastnik tega objekta
uporablja že vrsto let.



Vzpostavitev odgovornosti: Odgovornost javnih uslužbencev je v Italiji na izredno
visokem nivoju. Zakon iz leta 1997 (Legge Bassanini, 15.3.1997, n. 59) je postavil jasno
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ločnico med politiki in javnimi uslužbenci, in sicer tako da politiki niso pristojni voditi
postopka odtujitve premoženja, temveč je za to pristojen javni uslužbenec, ki odgovarja z
lastnim premoženjem za škodo, ki bi ji povzročil lokalni skupnosti. Izredno velike pristojnosti
ima Računsko sodišče, ki v primeru ugotovitve, da je javni uslužbenec pri odtujitvi
nepremičnine povzročil škodo lokalni skupnosti, le tega obsodi na plačilo odškodnine, ki
ustreza višini škode, ki jo je lokalna skupnost utrpela.
Na splošno bi lahko rekli, da je pravna ureditev razpolaganja s stvarnim premoženjem v Sloveniji
dobra, saj v enem zakonu in na njegovi podlagi sprejeti uredbi celovito urejamo celotno materijo.
Izpostaviti pa velja tudi določene ugotovitve iz prakse in ugotovitve Računskega sodišča, in sicer:


jasno je potrebno razmejiti uporabo ZSPDSLS in Zakona o kmetijskih zemljiščih: lokalne
skupnosti so lastnice majhnega obsega kmetijskih zemljišč, saj je pretežni lastnik le teh
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. ZSPDSLS določa, da se zakon
uporablja za vse stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni s posebnim
zakonom za posamezno vrsto stvarnega premoženja urejeno drugače. V praksi tako
prihaja do vprašanj ali je potrebno za prodajo kmetijskih zemljišč upoštevati ZSPDSLS ali
ne. Slednje je pomembno zlasti v primeru menjave nepremičnin, saj tako lokalne skupnosti,
kot tudi lastniki tistih zemljišč, ki jih lokalna skupnost potrebuje, raje sklepajo menjalno
pogodbo, s katero oboji ohranjajo enak fond nepremičnega premoženja. Če je eno od
zemljišč kmetijsko zemljišče, je taka menjava otežena oz. včasih celo onemogočena zaradi
togih določb Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki določa predkupne upravičence kmetijskih
zemljišč.



Razpolaganje s premoženjem v sodnih sporih: pri sklepanju sodnih poravnav ali poravnav v
okviru mediacije, lokalne skupnosti ne upoštevajo ZSPDSLS, zakon bi moral določiti ali je
potrebno in v katerih primerih je potrebno tudi pri tovrstnih postopkih ravnati v skladu z
ZSPDSLS. Vsekakor je nemogoče v primeru mediacije ali sodne poravnave izpeljati
postopka po ZSPDSLS, bi pa bilo smiselno zavezati lokalne skupnosti k upoštevanju
ocenitve vrednosti premoženja in poročanju o odsvojenem premoženju v tovrstnih
postopkih.



Kazenske določbe: v zakonu ni predvidenih nobenih sankcij za kršenje pravil zakona, prav
tako ni določil o možnosti razveljavitve pogodbe, ki je bila sklenjena v nasprotju z zakonom.



Prodaja zemljišč za posebne namene, skladne s prostorskim aktom: zlasti so v preteklosti
izstopala zemljišča, na katerih so bili predvideni verski objekti in jih ni bilo možno prodati
neposredno.
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6. Ugotovitve in sklepne misli
Stvarno premoženje lokalnih skupnosti in premoženje na sploh, je občutljiva tematika, ki zadeva
prav vsakega lastnika nepremičnine. To je mogoče sklepati tudi iz številnih sporov, ki jih v zvezi s
premoženjem rešujejo sodišča. Lokalne skupnosti so lastnice zelo velikega števila nepremičnin,
tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in v Italiji. Imajo toliko premoženja, da veliko lokalnih
skupnosti svojega premoženja, sploh nima v celoti evidentiranega. Šele pred nekaj leti se je začelo
vzpostavljati zavedanje o pomembnosti stvarnega premoženja, katerega lastnice so lokalne
skupnosti in posledično postavljanje zahtev po ažurnih in celovitih evidencah tega premoženja.
Mogoče je sklepati, da je slednje zlasti posledica gospodarske krize, ki je lokalne skupnosti in
države same, prisilila k iskanju dodatnih virov za svoje delovanje in k racionalizaciji svojega
poslovanja. V Italiji so sprejeli številne zakone, med drugim celo zakon z imenom »Rešitev Italije«,
ki lokalnim skupnostim nalagajo obveznost vzpostaviti točne evidence nepremičnin in obveznost
prodati nepremičnine, ki jih ne potrebujejo. Na hrvaškem se je pregleda evidenc premoženja lotila
Državna revizija in lokalne skupnosti prisilila k sprejetju strategij ravnanja s stvarnim premoženjem
ter vzpostavitvi evidenc stvarnega premoženja. V Sloveniji ZSPDSLS sicer predpisuje dolžnost
vzpostavitve in vodenja evidenc nepremičnega premoženja, vendar je iz razgovorov z lokalnimi
skupnostmi razbrati, da te evidence niso usklajene z dejanskim stanjem. Posledica sprejetja
Zakona o davku na nepremičnine, ki je bil nato razveljavljen, je bila, da so lokalne skupnosti začele
pospešeno pregledovati stanje svojega nepremičnega premoženja, vendar točnega pregleda nad
vzpostavljenimi evidencami in uskladitvijo z dejanskim stanjem, nimamo. Z razveljavitvijo zakona o
davku na nepremičnine so se tudi aktivnosti na tem področju umirile in lahko trdim, da je to
zagotovo področje, ki bi ga bilo potrebno urediti. Še vedno, po dvajsetih letih od sprejetja Zakona o
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, potekajo aktivnosti pri razmejevanju lastništva zemljišč med
Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS in lokalnimi skupnostmi. Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov pospešeno ureja razmerja z lokalnimi skupnostmi, kar je posledica revizije Računskega
sodišča, ki je Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov naložilo obvezo po čimprejšnji razmejitvi
zemljišč in vzpostavitvi ažuriranih evidenc. Po opravljeni razmejitvi s Skladom kmetijskih zemljišč in
gozdov bi bilo smiselno nadaljevati z vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc ostalih nepremičnin v
lasti lokalnih skupnosti. Prav tako bi bilo smiselno sprejeti strategije ravnanja s stvarnim
premoženjem, saj so lokalne skupnosti lastnice velikega števila praznih in nemalokrat propadajočih
objektov, ki kazijo mesta in povzročajo lokalni skupnosti le stroške. Z obvezo po sprejetju strategij
bi lokalne skupnosti prisili k presoji po ohranitvi določene nepremičnine v lasti oziroma k
revitalizaciji propadajočih objektov. Revitaliazacijo propadajočih objektov je mogoče doseči bodisi z
vlaganjem lastnih sredstev v tovrstne objekte s strani lokalnih skupnosti, bodisi s prodajo teh
objektov osebam, ki so zainteresirane za vlaganje v propadajoče objekte.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se z vidika lokalne skupnosti obravnava iz različnih zornih
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kotov. Zagotovo je prodaja nepremičnin pot do prihodkov proračuna, vendarle pa ni in tudi ne sme
biti to edini razlog prodaje. Prodaja gradbenih parcel ali obstoječih objektov ima večjo dodano
vrednost od samega prihodka od prodaje, ki je enkraten. Gradbene parcele in objekti, ki se prodajo,
se posledično pozidajo ali obnovijo, kar za lokalno skupnost dolgoročno pomeni povečanje števila
prebivalcev, povečanje prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
povečanje povprečnine, ki pripade občini, prav tako pa to pomeni tudi boljši izkoristek že zgrajene
komunalne in socialne infrastrukture. Doprinese lahko tudi druge pozitivne učinke kot je na primer
povečanje števila delovnih mest in večje število zasedenosti družbenih kapacitet znotraj lokalne
skupnosti kot tudi obogateno družbeno življenje občanov. Prodaja manjših zemljišč, kot so
zemljišča okoli obstoječih objektov, rešujejo bolj probleme lastnikov teh objektov in za lokalno
skupnost dejansko pomenijo le zmanjšanje bremena za morebitno vzdrževanje teh zemljišč.
Postopki prodaje stvarnega premoženja so v Sloveniji dokaj podrobno predpisani, morda celo
preveč podrobno. To je nedvomno eden od razlogov za številne napake, ki se pri ravnanju s
stvarnim premoženjem pojavljajo. Poleg pretiranega normiranja smo priča tudi pogostim
spremembam zakonodaje, ki jim občine z zelo malo zaposlenimi, težko sledijo. Še dodatno otežuje
ravnanje s stvarnim premoženjem zakonodaja, ki ne predvideva nobenih izjem, ki se v praksi
pokažejo za nujne. Taki so primeri prodaje zemljišč okoli že obstoječih stavb, ki so potrebna za
uporabo te stavbe, ali prodaje zemljišč stranki, ki je že lastnica dela zemljišča in na njem zaradi
premajhne velikosti ne more graditi ali primeri zemljišč, na katere so stranke že posegle z gradnjo.
Vsi navedeni primeri se rešujejo skladno s predpisanimi določbami ZSPDSLS, ki predvideva
prodajo na javni dražbi ali javnem zbiranju ponudb, četudi je jasno, da ni smiselno parcele prodati
nikomur drugemu kot točno zainteresirani stranki. V hrvaškem pravnem redu poznajo določene
izjeme, ki rešujejo tovrstne primere in menim, da bi jih bilo smiselno uvesti tudi v slovenski
zakonodaji.

Napake, ki jih lokalne skupnosti pri svojem delu naredijo, bi lahko razdelili na dva sklopa. V prvi
sklop lahko uvrstimo napake, ki so posledica površnosti in kljub strojeni napaki, premoženje
lokalne skupnosti ni oškodovano. V drugi sklop pa lahko uvrstimo napake, ki bi jih bilo potrebno
poimenovati kot »namerno neupoštevanje in izigravanje zakona«. Prve je možno odpraviti z
ustreznim izobraževanjem javnih uslužbencev ali morebiti s pripravo ustreznih pripomočkov, kot so
vzorci dokumentov, ki naj jih lokalne skupnosti pri svojem delu uporabijo. Druge pa je možno
odpraviti le z uvedbo ustreznih sankcij, tako odškodninske odgovornosti pristojnih oseb, kot tudi
ničnosti pogodb, ki so sklenjene v nasprotju z zakonom. S tem se zagotovo ne bi odpravilo vseh
napak in namernega delovanja v nasprotju z zakonom, bi se pa zagotovo zmanjšalo njihovo število.
Odškodnina odgovornost javnih uslužbencev je vzpostavljena v Republiki Italiji, kar nedvomno
zmanjšuje pogostost napak. Poleg odškodninske odgovornosti je predvidena tudi možnost
razveljavitve prodajne pogodbe, če je bil postopek v nasprotju z zakonom. Ničnost pravnih poslov,
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sklenjenih v nasprotju z ZVDSP predvideva tudi hrvaški ZVDSP, z namenom odvrniti lokalne
skupnosti od namernega neupoštevanja zakona.

Zakonodajna ureditev v Sloveniji je kljub pomanjkljivostim dobra, saj je relativno poenotena,
medtem ko lokalne skupnosti na Hrvaškem in v Italiji to materijo samostojno urejajo s svojimi odloki.
Kljub temu, bi jo bilo smiselno še izboljšati in iz tujih ureditev povzeti nekatere rešitve, ki bi olajšale
dolgotrajne postopke ravnanja s stvarnim premoženjem. Zagotovo bi bilo smiselno uvesti določene
izjeme od prodaje nepremičnin na javni dražbi oz. javnem zbiranju ponudb, kot jih poznajo na
Hrvaškem, stroške postopka bi bilo smiselno prevaliti na stranko, v tistih primerih, ko se
nepremičnina prodaja izključno na podlagi vloge in interesa stranke, izdelavo cenitev nepremičnin
bi lahko predvideli znotraj občinske uprave, seveda pod pogojem, da ima javni uslužbenec
opravljen ustrezen strokovni izpit, uvesti bi morali odškodninsko odgovornost v primeru
oškodovanja premoženja lokalne skupnosti in ničnost pogodb sklenjenih v nasprotju z zakonodajo.
Poleg navedenega se lokalne skupnosti še vedno soočajo s problemom razmejitve uporabe
ZSPDSLS in Zakona o kmetijskih zemljiščih, slednji zlasti onemogoča svobodno razpolaganje z
nepremičninami, v primeru sklepanja menjav nepremičnin, ko lokalna skupnost z menjavo proda
kmetijsko zemljišče v zameno za nepremičnino, ki je zanjo pomembna.
Trenutno je v fazi priprave sprememba ZSPDSLS, ki še vedno ne ureja nekaterih odprtih vprašanj,
izpostavljenih v magistrski nalogi, v nekaterih delih pa še podrobneje definira postopke ravnanja s
stvarnim premoženjem. Menim, da bi morali spremembe zakona omejiti na najnujnejše
spremembe in predvsem slediti ciljem, ki ji s spremembami želimo doseči. Pretirano normiranje
postopkov zgolj zapleta ravnanje s stvarnim premoženjem in povzroča vrsto nepotrebnih
nepravilnosti. Več poudarka bi bilo potrebno dati na osveščanju zaposlenih, na določitvi potrebnih
izjem in na vzpostavitvi odgovornosti.
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47800-6/2010/21 z dne 04. junija 2009
5. Uredba o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike
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17. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), Uradni list RS, št. 50/06, 87/11,
40/12 – ZUJF in 22/14 – odl.US
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5. Odluk o raspolaganju nekretninama iz Grada Opatija, Službene novine Primorsko-goranske
županije br. 47/2009
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27.10.2014
22. Regolamento speciale per la vendita di beni immobili del Comune di Perugia, approvato
con atto Consiglio Comunale n. 110 del 7.7.2003, modificato con n. 81 del 15.4.2009
23. Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, approvato
con delibera CC n. 85 del 7.12.2006 e modificato con n. 39 del 20.7.2010,
http://www.comune.pisa.it/uploads/2013_02_18_11_00_50.pdf
24. Regolamento

per

l'alienazione

e

l'aquisto

di

immobili,

Comune

di

Prato,

http://www2.comune.prato.it/statuto-regolamenti/regolamento-alienazione-acquistoimmobili/pagina332.html, 20.10.2005 in 14.3.2013
25. Regolamento sui beni pubblici, uso e destinazione dei beni – presupposti per la
sdemanializzazione, vendita e concessione del Conume di Coreno Ausonio, approvato dal
Consiglio comunale con atto n. 5 in data 27.4.2004, integrazioni approvate con
deliberazione del CC n. 10 in data 21.4.2010
26. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Umaga za razdoblje
od 2016. - 2021., Umag, december 2015
27. Strategija upravljanja in razpolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvaške za obdoblje
od 2013 do 2017, Narodne novine 76/13
28. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Narodne
novine 55/2011
29. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine broj 33/01, 60/01,
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129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 in 19/13-prečiščeno besedilo
30. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Narodne novine 78/15
31. Zakon o proračunu, Narodne novine 87/08, 136/12 in 15/15
32. Zakon o prostornom uređenju, Narodne novine br. 153/13
33. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Narodne
novine 94/13, 18/16
34. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZVDSP), Narodne novine br. 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08
35. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Narodne novine 125/11 in 64/15
36. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04,
107/07, 152/08, 126/10, 55/13 in 60/13
37. Ustava Republike Hrvatske, Narodne novine 85/2010 in 5/14
38. Ustava Republike Italije, Gazzetta ufficale n. 298 del 27.12.1947
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7. Ristič, Aleksander, Pravica do lokalne samouprave, Fakulteta za državne in evropske
študije, Kranj 2014, stran 32 in 33, dostopna na
http://www.fds.si/attachments/article/345/Aleksander%20Ristic.pdf
8. Zgodovina nepremičninskega trga, december 2006,
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