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Zadeva: Pripombe k predlogu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (ZSPDSLS-2) 

 

Spoštovani, 

v Mreži za prostor, ki združuje nevladne organizacije s področja urejanja prostora za vključujoče in 

trajnostno in vključujoče urejanje prostora, pozdravljamo nov sistemski zakon na področju upravljanja 

stvarnega premoženja države in občin, ki bo pripomogel k bolj učinkovitemu upravljanju tega premoženja 

pod okriljem Ministrstva za javno upravo. Skozi spremljanje prakse razpolaganja s premoženjem države in 

občin ugotavljamo, da ta pogosto ni usmerjena v zagotavljanje njegove najbolj gospodarne rabe. S 

tem v zvezi imamo tudi glede predloga novega zakona nekatere pomisleke in pripombe. 

Zakon skuša kolikor mogoče rigorozno preprečevati zlorabe pri odsvojitvi ali oddaji nepremičnin v lasti 

države in lokalnih skupnosti. Pri tem je pomembno upoštevati dejstvo, da neuporaba teh nepremičnin 

prav tako povzroča znatno neposredno in posredno škodo državi in lokalnim skupnostim. 

Neposredna ekonomska škoda izhaja iz stroškov obratovanja in investicijskega vzdrževanja oz. izgube 

vrednosti zaradi propadanja nepremičnin, v kolikor upravljanje ni ustrezno. Posredna ekonomska škoda 

nastaja vsaj zaradi stroškov s slabšo izkoriščenostjo komunalne in druge javne infrastrukture, s pozidavo 

zemljišč in gradnjo nove javne infrastrukture zaradi potreb po prostoru, ki jim ni zadoščeno z obstoječimi 

nepremičninami ipd.  

Zato je zelo pomembno, da predlog zakona tudi spodbuja uporabo nepremičnin. K temu pa poleg 

olajšanja sprememb načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem in zelo koristne možnosti oddaje v 

občasno uporabo, ki jo podpiramo, sodi tudi čim nižji prag oddaje prostorov v najem, kar je zlasti 

pomembno v lokalnih skupnostih. Prav zaradi tega odločno podpiramo pripombe in predloge, ki jih je 

z namenom zmanjšanja administrativnih ovir pri oddajanju v brezplačno rabo podal CNVOS. 

V Mreži za prostor si že dlje časa prizadevamo za spodbujanje rabe neuporabljenih prostorov v javni lasti, 

v ta namen smo lani pripravili tudi analizo z naslovom Začasna raba nepremičnin v javni lasti. Pri tem 

vidimo začasno rabo le kot eno od orodij za čim bolj učinkovito rabo praznih prostorov v javni lasti. 

Neuporaba prostorov predstavlja za mesta in občine večkratno škodo, prodaja pa nikakor ni vedno 

najboljša rešitev, predvsem pa lahko traja leta in leta, v katerih nastaja škoda. V prilogi vam pošiljamo 

omenjeno analizo, ki na podlagi intervjujev v petih različnih občinah povzema tudi zelo raznoliko prakso 

ravnanja z nepremičnim premoženjem po občinah.  

http://www.cnvos.si/article/id/14653/cid/74
http://mrezaprostor.si/wp-content/uploads/2015/09/Zacasna-raba-analiza-za-zakonodajno-pobudo-koncna.pdf


V tej smeri smo oblikovali tudi možne rešitve za vzpodbudo bolj gospodarnemu ravnanju z 

nepremičninami v javni lasti, in sicer: 

1. Menimo, da 4. člen tako veljavnega zakona, kot predloga zakona, ki govori o načelu gospodarnosti 

predstavlja dober temelj za bolj gospodarno in fleksibilnejše ravnanje z nepremičninami v javni lasti, 

vendar pa veljavni zakon dela (»ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo«) ni 

ustrezno operacionaliziral, zato so pogosto nepremičnine, ki čakajo primarno na prodajo, se pa ne 

morejo oddati, prazne in stojijo ter propadajo. V izogib nepotrebnemu normiranju, bi bilo smiselno 

pripraviti smernice za izvajanje načela gospodarnosti za občine, ki bi določale: 

- merila gospodarnega ravnanja (cena, stroški obratovanja, stroški vzdrževanja, padec cene 

zaradi propadanja nepremičnine, posledice v soseski,….); 

- pragove, nad katerimi je potrebno razmišljate o fleksibilnejših oblikah ravnanja (ko se 

nepremičnina dalj časa ne more prodati ali oddati); 

- priporočljive omejitve glede začasne rabe (čas trajanja, pogoji, javni razpis za interesente, 

prednost NVO, socialna podjetja…); 

- usmeritve glede izvajanja postopkov in njihove transparentnosti (cenitev, javnih 

razpisov/povabil, sklepanja pogodb, …). 

2. Predlagamo dopolnitev 56. člena predloga zakona in sicer: 

Tretji odstavek omogoča oddajo občinskih prostorov pod ocenjeno vrednostjo, če gre za poslovne 

prostore, ki so namenjeni »zlasti« obrtnim in kulturnim dejavnostim. Ne vidimo razloga, da se posebej 

izpostavlja omenjene dejavnosti, ne pa tudi druge, ki so prav tako lahko v splošno korist. Lokalna 

skupnost lahko npr. oceni, da je splošno koristna in zato potrebna podpore tudi trgovina z železnino v 

mestnem središču, ali pa seveda izobraževalne, športne in socialne dejavnosti. Zato podpiramo predlog 

CNVOS, da se nabor možnih dejavnosti opredeli na širši način npr. z izrazom »splošnokoristne 

dejavnosti«. 

3. Predlagamo dopolnitve 61. člena predloga zakona in sicer: 

se v 1. odstavku druga alineja spremeni, tako da glasi: 

»nevladnim organizacijam za opravljanje dejavnosti v javnem interesu, za katere so ustanovljene«. 

podrejeno pa se v primeru, da predlog ne bi bil sprejet, doda alineja 

»drugim nevladnim organizacijam, če gre za dejavnosti, ki so v skladu z razvojnim programom samoupravne 

lokalne skupnosti iz 3. odstavka 56. člena tega zakona« 

4. Predlagamo dopolnitev 62. člena predloga zakona in sicer: 

Doda se 4. odstavek, ki glasi: 

(2) Nepremično premoženje, ki dalj časa ni v uporabi, se lahko da osebam iz 1. odstavka 56. člena v 

brezplačno uporabo tudi če gre za drugačno rabo nepremičnine od določene, za čas krajši od enega leta 

(začasna raba), v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju in graditvi objektov. 

Menimo, da bi prav z možnostjo fleksibilne začasne rabe, ki jo bo sedaj omogočal tudi novi Zakon o 

urejanju prostora, občina lahko zelo gospodarno razpolagala s svojimi neuporabljenimi objekti. Četudi so 

včasih v slabem stanju, so te nepremičnine eden izmed virov, s katerimi npr. občina razpolaga pri 

uresničevanju svojih strateških razvojnih načrtov in lahko tako rabo prostora usmerja k zastavljenim 

ciljem. 

 

Pripravila: Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora in Senka Vrbica, PIC  
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