
 

 
Številka: 410-01 - 4 / 2020-5 
Ljubljana, 21. 4. 2022 
 

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2021 
 
Zakonodaja s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti določa, da drugi državni organi predložijo poročila o  realizaciji načrtov ravnanja  s stvarnim 
premoženjem države, in sicer za razpolaganje z nepremičnim premoženjem in premičnim 
premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.  
 
Na podlagi 3. odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) je določeno, da se razpolaganje s premičnim premoženjem v 
posamični vrednosti nad 10.000 € v upravljanju drugih državnih organov izvede na podlagi načrta, ki 
ga sprejme predstojnik državnega organa. Na podlagi drugega odstavka 23. člena ZSPDSLS-1 nato vlada 
na predlog drugih državnih organov s poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 
v upravljanju drugih državnih organov seznani državni zbor v tekočem letu za preteklo leto, skupaj z 
zaključnim računom proračuna.   
 
Realizacija v letu 2021 
 
Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad) je sprejel načrt razpolaganja 
s premičnim premoženjem v skupni orientacijski vrednosti 23.000 €, ki ga je tekom leta spremenil, 
zaradi nepredvidene situacije pri pridobivanju novega službenega osebnega motornega vozila. 
 
V letu 2021 Urad ni realiziral razpolaganja s stvarnim premoženjem države, kot sledi iz tabele: 

Zap. št.  Upravljalec  Št. zadeve pri 
upravljavcu 

Vrsta 
premičnega 
premoženja 

Količina Realizacija 
DA/NE 

Metoda 
razpolaganja 

Vrsta 
pravnega 
posla 

Pogodbena 
vrednost 

1. Urad 
predsednika RS, 
PU: 1111 

410-01-4/2020-1 s 
spremembami 

Službeno 
osebno 
motorno vozilo 

1 NE - - - 

 
V poročilu o realizaciji niso zajeti pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, za katere ne 
obstaja zakonska obveznost poročanja. 
 
V letu 2021 je Urad premično premoženje pridobival v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZSPDSLS-1, 
in sicer z realizacijo pridobivanja stvarnega premoženja iz svojega načrta razvojnih programov.   
 
 
 
 
                   Nataša Kovač 
        Generalna sekretarka 
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