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MNENJE 
 

 
GLEDE NAČINA SPREMINJANJA ZAKONODAJE S PODROČJA STVARNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE IN 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI TER Z NJO POVEZANIM ODLOKOM TER UREDBO O STVARNEM 
PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI V LUČI POMANJKANJA NAČEL 
GOSPODARNOSTI, JAVNOSTI, TRANSPARENTNOSTI, PRAVNE VARNOSTI IN (NE)OBVLADOVANJA 
KORUPCIJSKIH TVEGANJ 
____________________________________________________________________________ 

Na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-
UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) mnenje 
glede postopka sprejemanja sprememb zakona s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti ter že veljavnega Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2012  ter Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih 
skupnosti. 

1. Komisija glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A), ki je trenutno v postopku sprejemanja (v drugi obravnavi), 
ugotavlja, da je Vlada RS Državnemu zboru RS v obravnavo posredovala navedeni zakon po hitrem postopku 
(predsednik Državnega zbora pa ji je žal po oceni komisije nekritično sledil). Navedenega razloga – da se 
preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države – predlagane spremembe zakona po oceni 
komisije ne potrjujejo. Nasprotno komisija meni, da hitenje in onemogočanje javne razprave vodita v 
sprejemanje nedomišljenih zakonskih sprememb, ki predstavljajo ne samo korupcijskih tveganj, ampak 
dejansko nevarnost za nastanek nepopravljivih posledic za državo. Dejstvo je, da priprava v uvodu 
navedenega zakona in predviden nujni postopek zaradi odsotnosti razlogov za tak postopek kršita:1 

                                                           
1
Zgolj ob rob komisija ponovno opozarja, da tak način sprejemanja zakonov nasprotuje tudi izraženi zavezi v koalicijski 

pogodbi aktualne koalicije, v kateri je pod točko 5. »Kakovost predpisov« (eng. Better regulation) zapisano, da bo 
koalicija ob pripravi in sprejemanju predpisov nadgradila standarde posvetovanja z zainteresirano javnostjo 
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- določila Resolucije o normativni dejavnosti – predvsem točko 2b, ki v okviru minimalnih priporočil 
za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov določa, da naj le-to traja od 30 do 60 dni; 

- določila Poslovnika Vlade RS – 9. člen, ki določa, da mora predlagatelj predpisa povabiti strokovno 
in drugo javnost, da poda svoja mnenja in pripombe, pri čemer je čas za odziv javnosti 30 do 60 dni 
od objave na spletni strani; 

- določila Poslovnika Državnega zbora – 143. člen, ker iz vsebine sprememb zakona ne izhajajo 
argumenti, ki bi opravičevali sprejem zakona po nujnem postopku (nujni postopek je dovoljen v 
primerih, ko gre za interese varnosti in obrambe države, odpravo posledic naravnih nesreč ali 
razloge za preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države). 
 

Tako ravnanje – med drugim – tudi ni v duhu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki od 

vseh državnih organov in nosilcev javnih funkcij zahteva zavzemanje za krepitev transparentnosti, vladavine 

prava ter odpravljanje tveganj za nasprotje interesov in korupcijo. 

2. Komisija skozi svoje postopke ugotavlja, da gre pri regulaciji ravnanja s stvarnim premoženjem kot tudi z 
njim povezanimi evidencami (tako na državni, še posebej pa na lokalni ravni) za korupcijsko izrazito 
izpostavljeno področje, na katerem deluje veliko zasebnih interesov in lobijev. Ne gre spregledati, da je ta 
korupcijska izpostavljenost tudi posledica še vedno dokaj neurejenega premoženja države in lokalnih 
skupnosti v smislu neskladnosti dejanskega stanja s pravnim stanjem oziroma katastrske in zemljiškoknjižne 
neurejenosti – posledično pa so neurejene evidence stvarnega premoženja. Obstoj te neurejenosti zelo 
jasno potrjuje priloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti za leto 2012 – Uradni list RS 37/2012,  v kateri se glede na navedene identifikatorje številnih enot 
premoženja sploh ne da prepoznati. Navedena neurejenost pa kaže tudi na odsotnost dolžne skrbnosti pri 
gospodarjenju s stvarnim premoženjem, kar se med drugim odraža v negospodarnih in netransparentnih 
postopkih ravnanja s tem premoženjem, za kar ZSPDSLS ne predvideva sankcij. Dolžnost države je, da ta 
tveganja identificira in obvladuje ter zavaruje javni interes. 

Mnenje: Komisija meni, da bi bilo primerno in nujno, da se predlog zakona zadrži, da v javno razpravo in 
da se pripravijo vsebinske utemeljitve posameznih rešitev, predvsem pa da se jasno opredeli, kdo so 
odgovorni, obseg te odgovornosti in postopki njenega uveljavljanja z možnostjo izrekanja sankcij. 

A. OBRAZLOŽITEV 

Komisiji ni bila dana možnost sodelovanja v medresorskem usklajevanju oziroma možnost, da bi predloge 
zakonskih določil skladno s 15. alinejo 12. člena ZIntPK pred njihovo obravnavo na vladi preučila v smeri 
njihove usklajenosti s predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja ter 
odpravljanja nasprotja interesov. Prav tako komisija ni imela pravočasne možnosti za vsebinske ugotovitve, 
mnenja in morebitne predloge k posameznim zakonodajnim spremembam. Stvarno premoženje države je 
takšnega javnega pomena, da je tudi z ustrezno dodelano zakonodajo nujno potrebno zaščititi javni interes, 
saj gre pri določeni odprodaji ali prenosu premoženja države (kjer so nepremičnine še posebnega pomena) 
za nepovratne procese. 

                                                                                                                                                                                                 
(zbornicami, sindikati, združenji …) in na ta način zmanjšala demokratični deficit ter izboljšala kakovost predpisov in 
nadalje, da bo dosledno opravljala presojo učinkov predpisov ter s tem zagotovila odločanje na podlagi dejstev in 
dokazov. 
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Ugotovitve komisije potrjujejo prijave, ki jih obravnava komisija, revizije Računskega sodišča2 in pa – kar je 
še posebej pomembno – to dokazujejo načrti integritete občin. V slednjih so javni uslužbenci, ki neposredno 
opravljajo naloge oziroma izvajajo pristojnosti na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v občinah, 
sami pri svojem delu identificirali precej dejavnikov korupcijskih tveganj, ki so povezana z neurejenim 
premoženjem občin in posledično nepravilnim razpolaganjem s tem premoženjem.  

Nekaj jih navajamo v nadaljevanju:  

- letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine obstaja, vendar se ne 
uporablja; 

- letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine je v nasprotju z interesi 
občine; 

- občina nima navodila, da se zaposlene seznanja s spremembami premoženja;  

- občina nima navodil, kako ravnati in urediti svoje premoženje;  

- občina nima načrta, kako urediti svojo nepremičnino;  

- načrtovanje ravnanja z zemljišči je pomanjkljivo;  

- seznam zemljišč ne obstaja; 

- seznam zemljišč se ne dopolnjuje; 

- ipd. 
 
Ugotovitve komisije, Računskega sodišča in nenazadnje navedeni dejavniki tveganj kažejo na neposredno 
opustitev dolžnega ravnanja regulatorja oziroma zakonodajalca in izvajalcev, s čimer se omogočajo in 
vzdržujejo okoliščine oziroma pogoji za ponavljanje kršitev in generiranje novih. Namreč, kljub konkretnim 
primerom negospodarnega, netransparentnega, škodljivega in v nekaterih primerih tudi kaznivega ravnanja 
s stvarnim premoženjem zakon nima predvidenih sankcij – v zvezi s tem je regulatorju področja mogoče 
očitati opustitev dolžnega ravnanja. Če bi bila določila Resolucije o normativni dejavnosti spoštovana, bi bila 
opravljena analiza dejanskega stanja, ki bi med drugim po oceni komisije zanesljivo pokazala, da se 
dosedanja ureditev zlorablja in ne spoštuje, da se odgovornosti vpletenih ne ugotavlja, kaj šele uveljavlja, in 
da se visoka korupcijska tveganja ter tveganja nasprotij interesov v takšnih okoliščinah vse pogosteje tudi 
uresničijo; posledično pa se zaradi neupravičenih koristi tretjih državno ali lokalno premoženje zmanjšuje in 
nepovratno odtujuje. Rezultati analize bi morali regulatorja oziroma zakonodajalca usmeriti v uvedbo 
postopkov ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti ter sankcioniranje kršiteljev. Brez teh dopolnitev 
zakona bodo predlagane spremembe predstavljale samo nova dodatna korupcijska tveganja. 
 
Zaradi tega komisija meni, da bi bilo primerno in nujno, da se v zakon vključijo sankcije (prekrškovne 
določbe) za odgovorne osebe, ki bi kršile določbe v zvezi s predpisanimi načini in pogoji ravnanja s stvarnim 
premoženjem, kot tudi sankcije, ki bi bile vezane na obstoj s takimi ravnanji povezanega posla (npr. ničnost 
posla).  
 
Področje, ki ga ureja ZSPDSLS, je v izrazitem javnem oziroma nacionalnem interesu. V nepremičninah in 
premičninah, ki predstavljajo substrat stvarnega premoženja države in lokalnih skupnosti, so 
davkoplačevalska sredstva, zato morajo biti pri ravnanju z njimi dosledno upoštevana načela tega zakona – 
in sicer načelo gospodarnosti, odplačnosti, enakega obravnavanja, preglednosti in javnosti.  
 
Na tem mestu želimo opozoriti, da se navedena načela ne odražajo v enem od podzakonskih predpisov, in 
sicer v »Odloku o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za 
leto 2012«, ki dejansko potrjuje, da upravljavci slabo upravljajo s stvarnim premoženjem, so negospodarni, 

                                                           
2
Prečna revizija pravilnosti poslovanja treh mestnih občin pri prodaji in menjavi zemljišč iz marca 2012. 
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ne iščejo možnosti, ki bi bile najugodnejše za državo in lokalne skupnosti, ne skrbijo za njegovo pravno in 
dejansko urejenost, poleg tega pa kršijo Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti, 
ker niso poskrbeli za povezavo evidenc katastra in zemljiške knjige (s tem v zvezi se vzpostavljajo tako 
korupcijska tveganja kot tudi tveganja za pravno varnost). Prav tako se ne zagotavlja preglednosti in 
transparentnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem, kar pomeni tveganje za nedovoljene oziroma 
nezakonite odsvojitve oziroma odsvojitve v škodo države ali lokalnih skupnosti. 

Komisija se v tem dokumentu s svojimi ugotovitvami in priporočili ne more spuščati v celovito vsebinsko 
ocenjevanje predlaganih sprememb zakona. Komisiji ni bila dana možnost sodelovanja v medresorskem 
usklajevanju oziroma možnost, da bi predloge zakonskih določil skladno s 15. alinejo 12. člena ZIntPK pred 
njihovo obravnavo na vladi preučila v smeri njihove usklajenosti s predpisi, ki urejajo področje 
preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov. S tem je bila prikrajšana tudi 
za čas, v katerem bi lahko pripravila vsebinske ugotovitve, mnenja in morebitne predloge k vsem 
posameznim zakonskim spremembam. Glede na navedeno komisija tako na tem mestu opozarja le na 
korupcijska tveganja v zvezi z nekaterimi od predlaganih sprememb.  

Komisija pozdravlja amandmaje, s katerimi so poslanske skupine sledile pripombam Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora RS, s katerimi se bodo določena korupcijska tveganja zmanjšala. Še vedno pa 
opozarja in se pridružuje ugotovitvi Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, da domneva obstoja 
javnega interesa ne more temeljiti zgolj na tem, da so stranke posla država in lokalne skupnosti (gl. tudi 
ugotovitve iz Načrtov integritete zgoraj). Zakonodajno-pravna služba v pripombah k 10. členu novele, ki 
uvaja nov četrti odstavek 24. člena ZSPDSLS in s tem domnevo, da je glede brezplačne odsvojitve 
premoženja države lokalni skupnosti in obratno javni interes v vsakem primeru izkazan s samim prenosom 
nepremičnega premoženja, navaja, da se pravne domneve določijo v predpisih takrat, ko je tako dejstvo ali 
pravno razmerje verjetno. Tega pa za prenose nepremičnega premoženja med državo in občino ni mogoče 
trditi v vseh primerih, saj je kaj mogoče, da bo do teh prenosov prišlo ne da bi obstajal javni interes. Poleg 
tega pa tudi v ostalih primerih, kjer bo javni interes obstajal, vendar ne bo ugotovljen, država tudi ne bo 
mogla preveriti, ali občina zasleduje ta javni interes, za katerega je država zagotovila neko nepremičnino. 
 
Da ta sprememba predstavlja korupcijsko tveganje, po oceni komisije potrjujejo tudi navedbe državnega 
sekretarja ministrstva, pristojnega za upravo. Državni sekretar je namreč na zaskrbljenost, izraženo na 
Odboru za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo, da bi pri neodplačnem prenosu nepremičnine 
na lokalno skupnost lahko prihajalo do zlorab – torej da bi lokalna skupnost v kratkem času po prenosu 
nepremičnine to prodala brez ustreznih kontrolnih mehanizmov – dejal, da bi do takih primerov prav lahko 
prišlo, vendar pa je ob tem potrebno vedeti, da država na lokalne skupnosti ne namerava prenašati 
nepremičnin kar počez, ampak se bo za prenos odločala od primera do primera. V zvezi s tem je poudaril, da 
je v lasti države veliko objektov, ki se jih ne uporablja in predstavljajo v prvi vrsti velik strošek, lokalne 
skupnosti pa imajo konkretne zamisli, kako bi jih uporabile. 
 
Če se v zakon vključi določba o domnevi obstoja javnega interesa, ne da se za neodplačne prenose med 
državo in samoupravnimi skupnostmi določijo drugi kriteriji oziroma pogoji za tak prenos, bo po oceni 
komisije lahko prišlo ne le do kršenja načela enakega obravnavanja strank, ampak bi se s tem uvedla 
zakonsko nepredvidena možnost dodatnega financiranja nekaterih (priviligiranih) občin, najslabše pa je, 
da bi zaradi pomanjkanja kontrolnih mehanizmov in zavarovanj pred prenosom teh nepremičnin lahko 
prišlo do hitre nadaljnje (raz)prodaje teh nepremičnin, kar zagotovo ni v javnem interesu. Te ugotovitve 
konec koncev potrjuje sam državni sekretar, ko je dejal, da bi do takih primerov prav lahko prišlo. 
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B. PRIPOROČILO 

Komisija se zaveda, da je glede narave postopka in glede na to, da je zakon že v drugi obravnavi, v tem 
trenutku možno amandmirati le nekatere predloge sprememb zakona. Vsekakor je tak tudi 10. člen 
novele zakona, katerega vsebina še vedno ne sledi pripombam Zakonodajno-pravne službe DZ, zato 
komisija poslancem priporoča, da predlogu te službe sledijo, saj bo predlagana določba sicer ustvarila 
opisana korupcijska tveganja, povezana z brezplačnimi prenosi in možnimi nadaljnjimi odplačnimi 
odsvojitvami nepremičnin. 
 
Glede na pomembnost in nujnost, da se v zakon vključijo prekrškovne in civilne sankcije tako za 
odgovorne osebe (prekrškovne določbe) kot za nedovoljene posle (npr. ničnost), pa komisija predlaga, da 
se zakon zavrne in postopek ponovi z vključitvijo določb o prekrškovnih in civilnih sankcijah v zakon ali pa 
se zakon ponovno odpre, da se vključi predlagana ureditev. Na ta način naj se uveljavi realna možnost za 
ugotavljanje in prevzemanje odgovornosti. Podobne zakonodajne pobude v zvezi z vključitvijo 
prekrškovnih določb v zakon predlaga, kot je razvidno iz prečne analize Računskega sodišča (pod opombo 
2 zgoraj), tudi Računsko sodišče. Komisija poudarja, da se s to ureditvijo varuje javno premoženje kot ena 
najpomembnejših dobrin. 
 
Zaradi tega komisija meni, da bi bilo primerno in nujno: 

- da se v zakon vključijo sankcije za odgovorne osebe, ki bi kršile določbe v zvezi s predpisanimi načini in 
pogoji ravnanja s stvarnim premoženjem, kot tudi sankcije, ki bi bile vezane na obstoj s takimi ravnanji 
povezanega posla, 
- da zakon ali uredba zaradi uresničitve načela javnosti in transparentnosti upravljavcem stvarnega 
premoženja določita zavezo, da se morajo vse zakonsko dovoljene izjeme od obvezne vključitve ravnanja s 
stvarnim premoženjem v načrt ravnanja s tem premoženjem javno objaviti z navedbo razlogov, ki 
opravičujejo tako izjemo, in navedbo časa ter oblike nameravanega razpolaganja z njim, 
 
- da se v zakon vključijo varovalke in kontrolni mehanizmi, kakršna sta na primer protikorupcijska klavzula, 
kot jo določa 14. člen ZIntPK, ter dolžnost uveljaviti ničnost posla, če tako zahtevata Računsko sodišče ali 
Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi ugotovljenih hujših kršitev predpisov s področja 
razpolaganja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti ali protikorupcijskih predpisov, 
 
- da se določijo skrbniki načrtov in seznamov stvarnega premoženja in njihova odgovornost pri vsakem 
upravljavcu posebej, 
 
- da se določijo naloge in obseg odgovornosti za skupen načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo, 
 
- da morajo biti vse izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države 
javno objavljene z navedbo razlogov, ki opravičujejo tako izjemo in navedbo časa ter oblike nameravanega 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Objava mora biti torej izvedena pred nameravanim 
razpolaganjem z možnostjo ugovora zoper tako razpolaganje. 
 
 
Ob upoštevanju vsega navedenega komisija poslancem Državnega zbora RS in Vladi RS predlaga, da v 

komunikaciji s strokovno ter širšo družbeno javnostjo izoblikujejo optimalne rešitve.  

Komisija zato ocenjuje kot nujno in primerno, da se strokovni in širši družbeni javnosti omogoči vključitev v 

javno razpravo. Slednje bi zagotovilo oblikovanje kvalitetnih rešitev, ki bodo omogočile sprejem splošnih 

predpisov, v čim manjši meri obremenjenih s korupcijskimi in klientelističnimi vplivi.  
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INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

*** 

Senat komisije za preprečevanje korupcije je mnenje sprejel na seji dne  21. 9. 2012 v sestavi:  Rok 

Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana Selinšek (namestnica predsednika). Odločitev je bila 

sprejeta: soglasno.   

 

 

 

Poslano: 
- naslovnikom (po e-pošti), 
- zbirka dok. gradiva. 

 


