
I. HISTORIČNA ANALIZA PRAVNEGA PREMOŽENJA ŠUS 

 

Zgodovino Partizana Slovenije povzemamo po prispevku dr. Tomaža Pavlina, objavljenega na spletu1, v 

katerem avtor med drugim navaja, da je v posledici reorganizacije fizkulturne organizacije (leta 1948), 

prišlo tudi do  delitve njene lastnine.  Avtor navaja, da je  »po zakonu  o  prenosu  imovine 

telesnovzgojnih  društev  na  Zvezo  fizkulturnih  društev«  iz  leta  1945,  postalo premoženje   sokolskih   

in   katoliških   telovadnih   društev   last   Fizkulturne zveze Slovenije (FZS)2.   Skladno   z reorganizacijo  

fizkulture  pa  je  bila  navedena  lastnina  na  seji  razširjenega  plenuma FZS  aprila  1952  izročena  

Partizanu  Slovenije.  

Na opisani način je Partizan Slovenije postal lastnik premoženja, ki mu je bilo dodeljeno. 

Dne 30.7.1953 je izvršni odbor Partizana Slovenije zveze za telesno vzgojo, sprejel sklep, s katerim je 

osnovnim organizacijskim enotam odstopil v uporabo in upravljanje telovadne domove z vsem 

inventarjem in pripadajočimi zemljišči. Na podlagi tega sklepa je gospodarski odbor Partizana Slovenije 

izdal odločbe, s katerimi je to premoženje prenesel v brezplačno uporabo in upravljanje društvom za 

telesno vzgojo. Glede na to Partizan Slovenije torej ni prenesel lastninske pravice na teh stavbah in 

zemljiščih na društva, ampak jim je prenesel samo pravico uporabe in upravljanja s precej omejeno 

pravico razpolaganja s tem premoženjem.  

Naslednji zakon, ki je vplival na pravni položaj Partizana Slovenije je bil Zakon o nacionalizaciji najemnih 

zgradb in gradbenih zemljišč (ZNNZ)3. Ta zakon je sicer v določbi 2. odstavka 30. člena izvzel iz 

nacionalizacije zgradbe, ki jih je imel v lasti Partizan Slovenije, kar pa ni veljalo za zemljišče, na katerem 

so stale te stavbe, ter za eventualna nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila v lasti Partizana Slovenije. V 

zvezi s tem je tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodbi opr. št. II Ips 75/2010 z dne 5.7.2012 

zavzelo stališče, da so bila nacionalizirana vsa zazidana in nezazidana zemljišča, ki ležijo v ožjih gradbenih 

okoliših mest in naselij mestnega značaja (prvi odstavek 34. člena ZNNZ). Pomembna je bila torej lega 

zemljišč, ne pa njihova vrsta ali način uporabe, prav tako ni bila pomembna oseba lastnika. Odločilen 

kriterij za nacionalizacijo je bil torej lega zemljišča v ožjem gradbenem okolišu mesta in z dnem 

uveljavitve ZNNZ so vsa ta zemljišča postala družbena lastnina.  

Ob osamosvojitvi Republike Slovenije in uvedbi novega pravnega reda je tako imelo premoženje 

Partizana Slovenije dva pravna položaja: na eni strani so to premoženje sestavljale stavbe, ki so bile v 

lasti Partizana Slovenije, na drugi strani pa zemljišča, ki so bila v družbeni lastnini in je imel Partizan 

Slovenije na njih samo pravico uporabe. Poleg tega se je Partizan Slovenije v tem času, to je 13. marca 
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1993, tudi organizacijsko preoblikoval, tako, da je začel delovati kot Športna Unija Slovenije, z 

univerzalnim pravnim nasledstvom Partizana Slovenije. 

Situacijo pravnega položaja premoženja sedaj Športne Unije Slovenije je v izhodišču na novo uredil 

Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL)4, katerega predmet je bilo lastninjenje 

zemljišč in stavb v družbeni lastnini, ki niso bile predmet lastninjenja po drugih zakonih. Ta zakon sicer v 

ničemer ni neposredno uredil pravnega položaja premoženja športnih društev, je pa v 2. odstavku 1. 

člena določil, da se lastninjenje nepremičnin športnih društev uredi s posebnim zakonom. Zakon, ki je 

dokončno uredil to vprašanje pa je Zakon o športu (ZŠpo), ki je bil sprejet leta 1998 in bil objavljen v 

Uradnem listu Republike Slovenije dne 20.3.1998. 

Zakon o športu je vprašanje lastninjenja oziroma pravnega položaja premoženja športnih društev uredil 

v svojem 64. členu. V 1. odstavku tega člena je določil, da so športni objekti, ki so družbena lastnina ali 

last razvojnih skladov in v upravljanju društev, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljala dejavnost v 

športu, postali društvena lastnina, z izjemo objektov, ki so jih pristojni organi lokalne skupnosti 

najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona določili za športne objekte občinskega pomena. Tudi 

bivša družbena zemljišča na katerih so športne površine in so prešla po Zakonu o skladu kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije v državno last, so s sprejemom tega zakona postala last lokalne 

skupnosti. 

Poleg tega je v 2. odstavku tega člena zakon še določil, da so objekti, ki so bili v skladu s prejšnjim 

odstavkom določeni kot objekti občinskega pomena, postali lastnina lokalnih skupnosti. To pomeni, da 

bi se v primeru razglasitve posameznega športnega objekta za objekt občinskega pomena, premoženje 

društva, ki je z njim upravljalo, ustrezno zmanjšalo. Problem, ki je pri tem nastal, pa je bilo dejstvo, da 

posamezni športni objekti niso bili družbena lastnina, ker po Zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in 

gradbenih zemljišč nikoli niso bili nacionalizirani tako, da so bili ves čas v lasti društva. To situacijo zakon 

rešuje v nadaljevanju istega odstavka, kjer določa, da so lahko društvo ali druga pravna ali fizična oseba 

uveljavljali lastninsko pravico na objektu, ki je bil opredeljen kot objekt občinskega pomena, če so svoj 

zahtevek priglasili pristojnemu organu lokalne skupnosti v roku enega leta od dneva uveljavitve tega 

zakona, oziroma najkasneje v šestih mesecih potem, ko je pristojni organ lokalne skupnosti opredelil 

objekte občinskega pomena. To določbo je nadalje še bolj natančno razjasnila odločba Ustavnega 

sodišča U-I-210/98 z dne 28. 2. 2002, v kateri Ustavno sodišče pojasnjuje, da 64. člen ZŠpo določa dve na 

videz vzporedni, v resnici pa zaporedni lastninjenji. Prvo, prednostno, a časovno omejeno lastninjenje, 

da športni objekti postanejo po sili ZŠpo last lokalnih skupnosti, velja za tiste športne objekte, o katerih 

je pristojni organ lokalne skupnosti v letu dni po uveljavitvi ZŠpo odločil, da so občinskega pomena. Do 

poteka tega roka drugega olastninjenja ni moglo biti. Po preteku tega roka pa je za vse športne objekte, 

ki na tak način niso postali last občine, obveljalo, da so po sili istega 64. člena ZŠpo postali last društev, ki 

so z njimi upravljala. Drugi odstavek 64. člena v svojem drugem stavku pa po oceni Ustavnega sodišča 

ureja primere, ko bi pristojni občinski organ o nekem športnem objektu določil, da je občinskega 

pomena, čeprav bi ta objekt ne bil v družbeni lastnini, temveč v lasti društva ali druge pravne ali fizične 
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osebe. V takem primeru lastninjenje ne pride v poštev; zakonska določba daje napotek prizadetemu 

lastniku, kako in v kakšnem roku naj ga prepreči. 

 

II. VPRAŠANJE PRENOSA PREMOŽENJA ŠUS NA DRUŠTVA 

Iz historične analize pravnega položaja ŠUS je razvidno, da na tem področju obstaja dokaj nenaravno 

stanje, kjer društva že več kot 60 let uporabljajo premoženje, ki je v lasti ŠUS. Glede na to se postavlja 

vprašanje, na kakšen način bi lahko prenesli to premoženje na društva in s tem vzpostavili normalno 

stanje, pri katerem bi bila društva tudi lastniki premoženja, katerega uporabljajo in upravljajo.  

ŠUS se je v letih 2010 do vključno 2014 lotil reševanja tega problema tako, da je z društvi sklepal 

pogodbe, s katerimi je prenesel 80% lastninskega deleža na predmetnem premoženju na društva, 20% 

lastninski delež pa je še vedno zadržal. Tako je bilo to vprašanje rešeno samo deloma, saj še vedno ni 

dokončno rešen problem pravnega položaja tega premoženja. Tako je sedaj osrednje vprašanje, na 

kakšen način naj bi prenesli še omenjenih 20% na društva in s tem dokončno rešili ta problem.  

Odgovor na to vpršanje je v izhodišču povsem enostaven. Teh preostalih 20% bi lahko prenesli s 

sklepanjem aneksov k osnovnim pogodbam, s katerimi je bilo prenešenih 80% premoženja. Pri tem ni 

videti nobenega posebnega problema, saj so vsa razmerja, ki so nastala s prenosom tega premoženja, 

urejena v osnovnih pogodbah. Vendar pa se tu postavlja dodatno vprašanje, ali naj bi bil takšen prenos 

premoženja podvržen pravilom Zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)5, ki v tretjem členu 

določa predmet obdavčitve. Skladno s prvim odstavkom tretjega člena se davek plačuje od prometa 

nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice 

po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja. Po drugem odstavku 3. člena je promet nepremičnin vsak 

odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, skladno s 3. odstavkom istega člena pa se kot 

prenos nepremičnin v skladu s prejšnjim odstavkom šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo 

nepremičnino; finančni najem nepremičnine; prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske 

oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja 

stvarnopravna razmerja; prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske 

pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna 

razmerja; ter prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki 

presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega. Za promet 

nepremičnin pa se po 4. odstavku 3. člena tega zakona šteje tudi pridobitev lastninske pravice na 

nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je 

bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.  

Iz primerjave pravnega položaja premoženja ŠUS, prikazanega v historični analizi in navedenega člena 

zakona jasno izhaja, da prenos premoženja ŠUS na društva ni podvržen pravilom Zakona o davku na 

promet nepremičnin. Prenos premoženja je neodplačen, poleg tega pa ga ni možno subsumirati pod 

nobeno od situacij iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona.  Tega prenosa nedvomno ni mogoče šteti za 

                                                           
5 Uradni list RS, št. 117/2006, 25/2016 - odl. US 



 

zamenjavo ene nepremičnine za drugo nepremičnino; finančni najem nepremičnine; prenos lastninske 

pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo 

nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja; prenos lastninske pravice zaradi 

priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledico povečanja vrednosti nepremičnine, v 

skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja; oziroma za prenos lastninske pravice ob razdelitvi 

solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga 

je posamezni solastnik dobil plačanega. Še manj pa ga je mogoče šteti za promet nepremičnin, kot ga 

določa 4. odstavek 3. člena tega zakona.   

Glede na to pri prenosu premoženja ŠUS na njegova društva ne nastane nobena obveznost plačila davka 

na promet nepremičnin, kot jih za druge primere določa zakon. Ob vsem tem pa je prenos lastnine ŠUS 

na društva skoraj deklaratorne narave, saj de iure samo ureja razmerja, ki de facto obstajajo že več kot 

šestdeset let. Glede na to lahko z gotovostjo trdimo, da prenos premoženja ŠUS na društva ne more biti 

obremenjen z davkom na promet nepremičnin. 

III. ZAKLJUČEK 

Glede na navedeno lahko zaključimo, da lahko ŠUS neobdavčeno prenese premoženje na društva z 

aneksi k pogodbam, katere je že sklenil s posameznimi društvi, oziroma z novimi pogodbami s tistimi 

društvi, s katerimi pogodbe še ni sklenil. 

 

Ljubljana, 24-11-2017        prof. dr. Gorazd Trpin 

 

 

 


