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1 UVOD
V slovenskem prostoru so spori zaradi meje vse pogostejši in velikokrat zaradi njih prihaja do
hudih in zelo spornih situacij. Način kako se spori rešujejo in njihova pravila nam predpisuje
sosedsko pravo (Ferlan, 2005).
Sosedsko pravo v prvi vrsti določa medsebojne pravice in dolžnosti lastnikov sosednjih parcel
in parcel, ki so med seboj prostorsko povezane in ga lahko štejemo za zakonske omejitve
lastninske pravice. Do sprejetja Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Uradni list RS, št. 87/2002)
so bila zakonodajna pravila sosedskega prava zapisana v treh zakonih in sicer v Občem
državnem zakoniku (ODZ – št. 1/1812), Zakonu o nepravdnem postopku (ZNP, Uradni list
SRS, št. 30/1986) ter Zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR, Uradni list SFRJ
št. 6/80). Reševanje sosedskega prava pa sedaj v celoti podaja SPZ s nedvomno določbo 12.
člena, nanaša se na prepoved zlorabe pravice. Temeljno pravilo sosedskega prava ja to, da
je vsakemu od sosedov prepovedano povzročati škodo drugemu in jih po nepotrebnem
vznemirjati. Zato pa morajo sosedi, ki omejujejo lastninsko pravico lastnikov sosednjih
nepremičnin izvrševati pošteno in na način, da pri tem ne obremenjujejo lastnike drugih
nepremičnin (Tratnik, 2010).
ZNP določa, da se v nepravdnem postopku lahko uredi tudi meja, ki ni sporna. V primeru, ko
med mejaši oziroma lastniki sosednih nepremičnin o poteku same meje ni spora, ampak se
njihova meja razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra, je nepravdni postopek treba
dopustiti. Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Uradni list RS, št. 47/2006) kot sporno mejo
označuje tudi mejo, katera je na podlagi katastrskih podatkov prikazana v elaboratu, stranke
pa se z njo ne strinjajo, ampak se strinjajo o poteku pokazane meje, ki jo pokaže geodet.
Lastnik nepremičnine se lahko takoj odloči za nepravdni postopek, saj se s tem izogne
možnosti, da bi najprej vodil upravni postopek, v katerem pa bi se izkazalo, da se meja, ki ni
sporna ne ujema s katastrsko mejo. Problem pa bi nastal, ko lastnik svoje meje ne bi mogel
urediti, ampak bi moral sprožiti sodni postopek. Tudi sodna praksa je pokazala in izrekla, da
lastnik ni dolžan najprej uporabiti upravne poti, temveč lahko takoj odda zahtevek za sodno
določitev meje v nepravdnem postopku. Zato se lahko vodi nepravdni postopek tudi pri ureditvi
meje, ki med udeleženci ne predstavlja spora, vendar pa v tem primeru ne bo šlo za obnovo,
ampak za določitev meje, ki bo imela učinke urejene meje (Rijavec et al., 2006).
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Namen diplomske naloge z naslovom Reševanje zemljiških sporov je predstaviti in podrobneje
opisati primere iz prakse v katerih se geodetske storitve niso končale z upravno odločbo,
ampak so se nadaljevale z zemljiškim sporom v nepravdnem postopku. S primerjavo primerov
bi rad ugotovil, kako so se posamezni zemljiški spori reševali skozi celoten postopek in kakšna
je bila končna rešitev posameznih primerov.
V diplomski nalogi bom v uvodnem delu predstavil zemljiški spor ter kako in zakaj pride do
spora. Zemljiški spor oziroma sodni postopek ureditve meje bo predstavljen in razčlenjen skozi
zakonodajo. Osnovni namen diplomskega dela pa je predstaviti postopek sodne določitve
meje, ter na osnovi primerov iz prakse pokazati način reševanja zemljiških sporov. Poudarek
bo na analizi vsebine primerov, kjer so se meje urejale v sodnih postopkih ter načinu njihovega
evidentiranja v zemljiškem katastru.
V drugem delu pa bom analiziral in predstavil več primerov, ki so bili pridobljeni na Območni
geodetski upravi Maribor, kjer se meja ni uredila v upravnem postopku, ampak je prišlo do
sodne ureditve meje. Podrobneje bom predstavil primere in njihove rešitve. Predstavil bom
tudi statistične podatke, saj me zanima kakšno je število nepravdnih zadev, kjer pride do
zemljiškega spora glede na vse ureditve mej. Statistiko bom pregledal na območju geodetske
uprave Maribor za obdobje med leti 2012 in 2016.
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2 ZAKONODAJA
Zakonodaja na področju nepremičnin predstavlja zelo širok pojem in je sestavljena iz
najrazličnejših pravnih vidikov in predpisov. Zato bodo v diplomski nalogi predstavljeni in
razčlenjeni le najpomembnejši pravni akti, ki so del sodnega urejanja meje in evidentiranja
sprememb v zemljiškem katastru.
Načini določevanja in ureditve mej so se skozi čas spreminjali, tako kot se je spreminjala tudi
zakonodaja. Že sam nastanek in razvoj zemljiškega katastra nam kaže potrebo po delitvi
zemljišča. Prve začetke razvoja zemljiškega katastra lahko uvrščamo v obdobje starega
Egipta, ko je bila potreba po delitvi zemljišč vedno večja, predvsem zaradi poljedelstva in
razvoja drugih kultur. Zemljiški kataster se je nato hitro razvijal skozi različna obdobja. Že
Rimski zemljemerci so ugotovili način, kako določiti mejo, kar je pomenilo delitev zemljišč in
kako rešiti spor glede meje. Po razpadu rimskega cesarstva so se na naše ozemlje naselili
Slovenci, zemlja pa je postala last tujih fevdalcev, saj so slovenske dežele prišle pod oblast
Frankov. Tako je bilo vse do začetka 18. stoletja, razvoja zemljiškega katastra v habsburški
monarhiji. Tedaj se je zemljiški kataster tudi najbolj razvil in imel velik vpliv na kasnejši Stabilni
kataster oziroma Franciscejski kataster za katerega lahko rečemo, da predstavlja izvor dela in
načina določevanje mej ter številnih predpisov v zemljiškem katastru, ki ga uporabljamo danes
(Ferlan, 2005).
Zakonodaja je tista, ki nam predpisuje in ureja področje geodetske dejavnosti in zemljiškega
katastra. Zemljišče oziroma tla predstavljajo osnovo nepremičnine. Vsaki nepremičnini pa
moramo zagotoviti varstvo zemljišča kar nam v Ustavi Republike Slovenije zagotavlja 71. člen.
Zakonodajalcu podrobnejše nalaga urejanje v osnovi pa za stvarne pravice na nepremičninah
predpisuje Stvarnopravni zakonik in Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003 in vse
pripadajoče spremembe in dopolnitve : ZST-1 - 37/08, ZZK-1A – 45/08, ZZK-1B – 28/09, ZZK1C – 25/11, ZZK-1D – 69/17, ter ZUUJFO - 15/14 in ZIZ-L – 11/18). Stvarne pravice temeljijo
na lastninski in zastavni pravici, zemljiški dolg, služnosti, pravici stavbnega bremena in stavbni
pravici odvisno od namena in uporabe ter od tega, kako želimo zemljišča varovati.
Zemljiški kataster pa temelji predvsem na določitvi meje zemljiških parcel, ki ga v osnovi
določata Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN ter podzakonski predpis izdan na podlagi
ZEN, to je Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanje in evidentiranje podatkov v zemljiškem
katastru (Uradni list RS, št. 26/2007). Osnovo za evidentiranje meje predstavlja elaborat
geodetske storitve, ki ga izdela ustrezno geodetsko podjetje ali geodet kot posameznik. Potek
urejanja meje poteka v dveh fazah. Najprej se v okviru predhodnega postopka in mejne
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obravnave opravijo dejanja zaradi izdelave elaborata, nato pa se opravijo še dejanja, ki jih
zahteva stranka ob predložitvi elaborata geodetski upravi v okviru upravnega postopka. Vse
to predpisuje ZEN, vzporedno pa se uporablja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Uradni list RS, št. 80/1999).
Kadar pa proces ureditve meje ne doseže ureditve v upravnem postopku po pravilih ZEN,
lahko pride do sodnega odločanja v sodnem postopku po pravilih SPZ in Zakona o
nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/1986). Pri odločanju v sodnih postopkih, ki se
nanašajo predvsem na nepremičnine, prihaja do številnih nerešenih vprašanj povezanih s
sodelovanjem izvedenca geodetske stroke. Vlogo izvedenca geodetske stroke v nepravdnih
postopkih podrobneje opredeljuje Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1994), ter na podlagi
tega še Pravilnik o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih (Uradni list RS, št. 7/2002).

2.1

Upravni postopek ureditve meje

Ureditev meje v upravnem postopku je geodetska storitev, ki se uvede na predlog lastnika
parcele ali drugega pristojnega organa. V postopku mejne obravnave se urejajo meje med
parcelami zemljišč v naravi. Predlogu se priloži izdelan elaborat ureditve meje, ki vsebuje
predlagano mejo. To pa je meja, ki se naj kot urejena meja evidentira v zemljiškem katastru.
Mejne obravnave lahko potekajo tudi na zahtevo drugih geodetski storitev, kot so: izravnava
meje, pogodbena in upravna komasacija (obod komasacije) ter parcelacija (Ferlan, 2005).

2.1.1

Zakonodaja pred ZEN

Začetek zemljiškega katastra v Sloveniji bi lahko umestili v drugo polovico 20. stoletja oziroma
v obdobje po drugi svetovni vojni, ko se je ponovno začela uveljavljati obdavčitev zemljišč na
podlagi katastrskega dohodka. Najprej je bila sprejeta Uredba o zemljiškem katastru (Uradni
list FLRJ, št. 43/53), kasneje so ta zakon dopolnjevali z različnimi novimi zakoni inpravilniki
vse do leta 1974, ko so sprejeli novi Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/1974).
Zakon je predpisoval, da se evidentirajo predvsem podatki o nosilcih stvarno-pravnih pravic
na zemljiščih, lega, oblika, površina, vrsta rabe ter katastrski razred in katastrski dohodek na
zemljišču.
Vendar pa ta zakon ni obveljal dolgo, nova družbena ureditev po letu 1991 je bila povod za
spremembe in način kako postopek opraviti hitreje in bolj zanesljivo. Postopki uvedeni z
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Zakonom o zemljiškem katastru so bili namreč dolgotrajni, povečalo se je število nesoglasij
med lastniki, prav tako niso zagotavljali varnega prometa z zemljišči. Leta 2000 je v veljavo
stopil nov zakon, ki je zagotavljal kakovosten in enoten sistem evidentiranja nepremičnin. Ta
zakon se imenuje Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
(ZENDMP, Uradni list RS, št. 52/2000). Novi zakon je uvedel kar nekaj novosti. Zemljiški
kataster in kataster stavb predstavljata osnovni evidenci o zemljiščih in stavbah ter njihovih
delih stavb. Ti dve osnovni evidenci postaneta javni in ponujata vpogled vsem, ki želijo pridobiti
podatke, vendar tako kot določa zakon (Ferlan, 2005).

2.1.2

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN

Trg nepremičnin v Republiki Sloveniji je v zadnjem obdobju postal izredno dejaven, tudi cene
nepremičnin so začele nihati. Število transakcij različnih nepremičnin se je močno povečalo.
Vsi ti dejavniki kažejo, da mora država vzpostaviti evidenco, ki bo omogočala razvoj trga
nepremičnin, investicij ter gospodarstva in dobiti sistem s katerim bo mogoče na korekten način
uvesti davek na nepremičnine. Zato je uvedba nove kakovostne in popolne nepremičninske
evidence še tako nujna.
Podatki o nepremičninah so bili dejansko nepopolni, neažurni in slabše kakovosti. Stari zakon
ZENDMPE teh pomanjkljivosti ni megel predvideti, sodobni pristopi razvojno naravnane
družbe pa dandanes to zahtevajo in tudi pričakujejo.
Osnovni cilj novega Zakona o evidentiranju nepremičnin je vzpostavitev enotnega sistema
evidentiranja nepremičnin tako, da bodo nepremičninske evidence popolne in podatki v njih
kakovostni. ZEN stremi k vzpostavitvi večnamenskih podatkov o nepremičninah in enotnemu
nepremičninskemu sistemu ter zagotovitvi ažurnih podatkov, ki bodo uporabni za različne
namene na ravni države, lokalnih skupnosti ali pa posameznih lastnikov nepremičnin,
investitorjev in drugih uporabnikov.
ZEN v primerjavi s starim ZENDMPE temelji predvsem na naslednjih poenostavitvah:
-

poenostavitev postopkov vpisa nepremičnin v evidence;

-

zagotavljanje popolnosti podatkov nepremičninskih evidenc ter sistemsko urejanje
vpisa nepremičnin v kataster stavb;

-

postopno izboljšanje kakovosti podatkov;

-

zagotavljanje ažurnosti podatkov o nepremičninah;

-

zmanjševanje predvsem upravnega in administrativnega dela na Geodetski upravi;
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- ter vzpostavitev nove evidence, registra nepremičnin s podatki o stavbah in delih stavb.
Po ZEN je pristojnost izvajanja tehničnega dela, ki ga opravi geodetsko podjetje in upravnega
dela, ki ga opravi geodetska uprava še vedno ločena, kakor tudi pristojnost za izvedbo
postopkov evidentiranja nepremičnin v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb.
Poenostavijo se postopki vpisa urejenih in spremenjenih mej parcel v zemljiškem katastru,
predvsem takrat, ko pride do sporazumne rešitve že na terenu, kjer postopek vodi geodetsko
podjetje. Podobno velja za evidentiranje stavb in njihovih delov stavb v kataster stavb.
Zakon sledi sodobnim rešitvam tako, da poenostavlja postopke s čim manj stroški, tako za
lastnike nepremičnin, kot tudi za vodenje in vzdrževanje teh podatkov s strani geodetske
uprave. Pri tem pa ne zmanjšuje pravne varnosti lastnine, ki jo zagotavlja zemljiška knjiga. Vsi
ti dejavniki so zelo vplivali na samo delo geodetskih storitev, kakor tudi na administrativno delo,
da postopki tečejo hitreje in bolj kakovostno (Berden, Mitrovič, & Pogorelčnik, 2005).
Smernice zakona so bile zapisane preden se je zakon stopil v veljavo, praksa pa danes kaže
nekoliko drugače ter nakazuje na to, da bi zakon v prihodnje glede na izhodišča iz prakse bilo
treba še nekoliko posodobiti. Zakon v splošnem ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot, postopek urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa
podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register
nepremičnin, izdajanje podatkov in druga vprašanja, povezana z evidentiranjem nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot. Prav tako pravi, da evidentiranje nepremičnin po tem zakonu
obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra
nepremičnin (1. člen, ZEN) .
Zapisano je tudi, da zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenco državne
meje in register prostorskih enot vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike
Slovenije (3. člen, ZEN). Tako zemljiški kataster, kot tudi kataster stavb sta temeljni evidenci
podatkov o zemljiščih in stavbah in se povezujeta v zemljiško knjigo (4. člen ZEN).
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) je bil sprejet 21. aprila 2006, uporabljati pa se je
začel 25. novembra 2006, obsega 166. členov, ki so razporejeni v XVI poglavij. ZEN je torej
novi sistemski zakon in temeljni zakon na področju urejanja in evidentiranja vseh nepremičnin
v Republiki Sloveniji in nadomešča star Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot iz leta 2000.
Vsebini, kjer zakon opredeljuje zemljiški spor se bomo posvetili kasneje, ko bomo podrobneje
predstavili 39. člen ZEN in ureditvi meje v primeru spora.
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2.2

Sodni postopek ureditve meje

Pojem urejena meja v praksi označuje mejo, ki je v katastru evidentirana na podlagi
pravnomočne sodne in upravne odločbe, ki ima v državnem koordinatnem sistemu določene
koordinate zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo. Sodni postopek ureditve meje
se uvede takrat, če stranke v postopku ne dosežejo soglasja o katastrski meji oziroma na
predlog upravičene osebe po napotitvi iz upravnega postopka. Sodni postopek se lahko uvede
tudi neposredno, brez predhodne ureditve meje v upravnem postopku ali pa celo po končanem
upravnem postopku, ko je meja že v celoti urejena.
Ureditev meje v sodnem postopku je potrebna takrat, če obstaja spor o utemeljenosti premika
te mejne črte ali pa obstaja nejasnost o njenem poteku. Najbolj pogosta posledica
priposestvovanja ali samega dogovora med posameznimi mejaši je drugačna uporaba
zemljišča (premaknitev meje). Osrednje vprašanje, ki se pri nejasnosti pridobitve zemljišča
pojavi je, kje je meja potekala, ali se je meja premaknila in zakaj je prišlo do premika meje. O
spornem prostoru govorimo takrat, kadar obstajata vsaj dve različni stališči glede poteka meje,
pa čeprav je lahko stališče enega izmed udeležencev še tako neutemeljeno. Na odločitev, da
bo stranka sprožila sodni postopek določitve meje v veliki meri največkrat vpliva tudi velikost
spornega območja, zato zakon določa, da sme sodišče mejo urediti po močnejši pravico v
nepravdnem postopku le do določene vrednosti. Vrednost večjega spornega mejnega prostora
ne sme presegati dvakratne vrednosti manjšega spornega območja oziroma, če vrednost
znaša več kot 4000 evrov. V takšnem primeru pa spor preraste v lastninski spor in ga je možno
rešiti v pravdnem postopku (Rijavec, 2011).

2.2.1

Zakon o sodiščih

Zakon o sodiščih (Uradni list RS št. 94/2007) bomo v diplomski nalogi obravnavali zato, ker ta
zakon ureja splošne določbe povezane s pravnimi akti, ki se nanašajo na sodno oblast in samo
delovanje sodišč v Republiki Sloveniji. Zakon o sodiščih to podrobneje definira in opisuje v 1.
poglavju.
Kar pa se tiče teme sodne določitve meje pa zakon navaja v XII. poglavju, kjer opredeli pojem
sodnega izvedenca, sodnega cenilca in sodnega tolmača. Sedaj bomo predstavili le pojem
sodnega izvedenca in njegovo opredelitev v zakonu. Vlogo geodeta oziroma izvedenca
geodetske stroke bomo podrobneje predstavili kasneje v poglavju zemljiški spor.
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Zakon v 84. členu navaja: »Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico
in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj,
za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji
potrebna pomoč strokovnjaka.« Podobno pristojnost imajo sodni cenilci, le da ti podajo izvid o
gospodarskih lastnostih stvari ter mnenje o njeni vrednosti in povzročeni škodi. Sodni izvedenci
je lahko vsak, ki je državljan Republike Slovenije ali EU, je poslovno sposoben in osebno
primeren ter ni bil pravnomočno obsojen. Prav tako mora imeti ustrezno izobrazbo in vsaj šest
let delovnih izkušenj s področja na katerem želi opravljati izvedensko delo.

2.2.2

Ureditev meje v primeru spora

Ureditev meje v primeru spora oziroma sprožitev postopka sodne ureditve meje zakon opredeli
v III. poglavju (Urejanje in evidentiranje meje) Zakona o evidentiranju nepremičnin.
Do sprožitve sodnega postopka ureditve meje pride, če je v elaboratu ureditve meje, zraven
predlagane, prikazana ena ali več pokazanih mej, lahko pa lastnik izjavi, da se ne strinja z
mejo, kakor je predlagana v elaboratu ureditve meje. Geodetska uprava nato opravi ustno
obravnavo v uradnih prostorih (37. člen, ZEN).
Če po opravljeni ustni obravnavi meja še vedno ostane sporna, geodetska uprava pozove
lastnike, ki se ne strinjajo s predlagano mejo, da v roku 30 dni od vročitve oziroma prejema
poziva začnejo sodni postopek ureditve meje pred pristojnim sodiščem ter o tem obvestijo
geodetsko upravo in zraven priložijo dokazilo, da so vložili popolno vlogo za sodno urejanje
meje. Poziv na postopek se opravi na ustni obravnavi, ali pa se vroči osebno na podlagi
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Če sodni postopek v tem roku ni začet, se šteje, da
lastnik soglaša s potekom predlagane meje. V primeru sprožitve postopka geodetska uprava
izda sklep o prekinitvi postopka evidentiranja urejene meje v upravnem postopku. Prav tako
se sodni postopek ureditve meje ustavi, če se predlog za sodno določitev meje zavrže ali
zavrne, se postopek evidentiranja urejene meje nadaljuje in se kot urejena meja evidentira
predlagana meja. Postopek samega evidentiranja urejene meje se ustavi s sklepom, ko
sodišče meritorno odloči o njeni ureditvi. Sodišče pa mora geodetski upravi in geodetskem
podjetju, ki izvaja geodetsko storitev ves čas postopka omogočiti vpogled v evidenco o poteku
postopka sodne ureditve meje (39. člen, ZEN).
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2.2.3

Zakon o nepravdnem postopku

Nepravdni postopek je civilno sodni postopek odločanja, v katerega spada tudi pravdni
postopek in postopek o delovnih sporih. V to kategorijo pa ne spadata izvršilni in stečajni
postopek. Zakon o nepravdnem postopku ( Uradni list SRS št. 30/1986) ureja takšne postopke,
po katerih sodišče redno obravnava osebna in družinska stanja, ali pa premoženjsko razmerje,
za katere je določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku.
V postopku ureditve mej v nepravdnem postopku sodišče uredi mejo med zemljišči, ki so v
lasti občanov ali civilnopravnih oseb, ali pa med temi zemljišči in zemljišči, ki so v družbeni
lastnini. Lahko pa poteka postopek ureditve meje v primeru spora tudi med dvema
nepremičninama, ki sta v družbeni lastnini, razen če zakon izključuje sodno ureditev meje (131.
člen, ZNP).
Sam postopek ureditve meje v nepravdnem postopku se začne na predlog, ki mora vsebovati
zemljiškoknjižne podatke o zemljiščih, ter ime in priimek in prebivališče lastnikov zemljišč, med
katerimi je meja sporna. Prav tako je treba navesti razloge zaradi česar je do spora prišlo (132.
člen, ZNP).
V postopku ureditve meje, sodišče opravi narok in ogled na samem kraju ob prisotnosti
udeležencev v postopku in izvedenca geodetske stroke, po potrebi pa povabi tudi priče. Narok
na terenu opravi skico, ki je dokaz, da je bila poravnava sklenjena ali meja sodno določena,
na njej pa mora biti razviden sporni prostor in meja, ki jo je sodišče določilo na kraju samem.
Skica je sestavni in obvezni del zapisnika (134. in 135. člen, ZNP).
Nato na podlagi postopka sodišče uredi meje in jo označi s trajnimi mejnimi znamenji. Izda
sklep, v katerem natančno opiše določeno mejo in navede ugotovljeno vrednost mejnega
prostora, doda tudi skico zamejničenja z izmeritvenimi podatki. Po pravnomočnosti sklepa
sodišče pošlje sklep oziroma poravnavo o ureditvi meje pristojnemu občinskemu geodetskemu
organu zaradi izvedbe v zemljiškem katastru (138. člen, ZNP).
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2.3

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Stvarnopravni zakonik ureja temeljna načela stvarnega prava, posest, stvarne pravice ter
način njihove pridobitve prenosa, varstva in prenehanja (1. člen, SPZ).
Zakon (SPZ) v okviru sosedskega prava v 4. oddelku obravnava tudi sodno urejanje meje in
način reševanja zemljiških sporov. Materialnopravne kriterije, po katerih sodišče odloča v
sodnem postopku urejenem v ZNP, določa Stvarnopravni zakonik v svojem 77. členu, v
katerem ponazarja temeljne kriterije za sodno urejanje meje v okviru nepravnega postopka, ti
pa se razlikujejo od kriterijev v upravnem postopku. Ti kriteriji so: močnejša pravica, zadnja
mirna posest in pravična ocena. Teh kriterijev pa sodišče pa ne more izbirati v poljubnem
vrstnem redu, ampak si mora prizadevati, da mejni spor ob določenih predpostavkah, v prvi
vrsti reši na podlagi močnejše pravice. Če pa to ni mogoče, mora mejo urediti po zadnji mirni
posesti. Kot zadnji kriterij, ki ga lahko uporabi na koncu je kriterij pravične ocene (Juhart,
Tratnik, & Vrenčur, 2007).
To je bila prva možnost urejanja meje v sodnem postopku – preko pravil nepravdnega
postopka. Druga pot urejanja meje določena v SPZ (78. člen, SPZ) pa je, da udeleženca
uveljavljata močnejšo pravico v pravdnem postopku če vrednost spornega mejnega prostora
presega dvakratno vrednost za določitev spora majhne vrednosti. To lahko vsak izmed njiju
uveljavlja v obdobju treh mesecev po pravnomočnosti sklepa o ureditvi meje (Rijavec et al.,
2006).

2.3.1

Močnejša pravica

V SPZ je v prvem odstavku 77. člena zapisano, da je prvi primarni in najmočnejši kriterij za
ureditev meje močnejša pravica, ki jo ima lastnik nepremičnine na podlagi publicijanske
(bonitarne) lastnine. Pomembno je, da lastnina obstaja v času odločanja, kdaj je kateri od
mejašev lastnino pridobil pa v postopku ni pomembno. Pomembno je, da sodišče pred
postopkom ugotovi staro mejo ter zakaj se je meja zemljišča začela drugače uporabljati. Prav
tako mora ugotoviti ali za to obstaja pravna podlaga ali pa je posledica samovoljnega premika
meje enega od lastnikov sporne meje (Rijavec et al., 2006).
SPZ prav tako uvaja domnevo močnejše pravice po dokončni meji, torej meji, ki je dokončno
urejena v katastrskem postopku. Sodišče ne more najprej postopati z domnevo močnejše
pravice, če katastrski postopek še ni končan ali pa ga sploh še ni bilo, takrat sodišče postopa
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po ustaljeni praksi. ZEN je v primerjavi s starim zakonom ZENDMPE izraz dokončna meja tako
zamenjal z izrazom urejena meja. Torej, udeleženci v postopku morajo pred sodiščem najprej
ovreči domnevo dokončne meje, da se lahko sodni postopek začne. Tako je dokazno breme
s tem pravilom preneseno na tistega, ki domnevo močnejše pravice v sodnem postopku
izpodbija. Sodišče pa lahko po drugi strani upošteva tudi sporazum strank o meji, ki se ne
ujema s katastrsko, če ima pri tem pravno podlago in zagotovilo, da udeleženci ne bodo hoteli
na ta način opraviti le prometa z zemljišči. Da lahko sodišče domnevo o dokončni meji
upošteva, pa mora za ta podatek izvedeti na kraju samem pred narokom. Dejstva in dokaze
navajajo udeleženci sami, sodišče pa s katastrskimi podatki seznani tudi izvedenec geodetske
stroke, ki predhodno opravi meritve na sporni meji.
Sodišče lahko mejo uredi po močnejši pravici tudi takrat, če vrednost spornega mejnega
prostora presega dvakratno vrednost za določitev spora majhne vrednosti, ter se s tem
predlagatelj in oseba proti kateri je vložen predlog s tem soglašata. Kadar se udeleženca s
tem ne strinjata ali pa močnejša pravica ni dokazana, sodišče uredi mejo po zadnji mirni
posesti (Tratnik, Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili Matjaža Tratnika in stvarnim
kazalom, 2002)

2.3.2

Zadnja mirna posest

Druga možnost po kateri sporna meja preide v urejeno mejo je zadnja mirna posest. Gre za
pravni standard, katero vsebino je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti. Zadnja mirna
posest je tisto posestno stanje, ki jo je oseba neovirano izvrševala določeno časovno obdobje
pred sporom. Viciozna (motenje posesti) oziroma odvzeta posest je v nasprotju s pojmom
mirna posest.
Za oblikovanje pravne norme je bistveno predvsem trajanje zadnje mirne posesti, saj kot
zadnjo mirno posest praviloma označujemo tisto stanje, katero je glede na naravo mejnih
zemljišč neprekinjeno trajalo dalj časa pred trenutkom, ko je meja postala sporna. Udeleženca
pa sta ves ta čas sporno mejo prostovoljno spoštovala in jo tudi upoštevala.
Vendar pa za ugotovitev zadnje mirne posesti niso potrebni tako strogi pogoji kot v primeru
ugotovitve priposestvovanja, ker nepravdni postopek v tem primeru ni podvržen omejitvam kot
postopek zaradi motenja posesti, kjer se pravica do posesti ne ugotavlja. Zato tudi ni mogoče
upoštevati nepoštene in nedobroverne posesti pri ureditvi mej po zadnji mirni posesti.
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Tako kot za vsako pravno normo, tudi tukaj veljajo določeni pogoji za odločanje po katerih
sodišče uredi mejo po zadnji mirni posesti. Prvi pogoj je ta, če vrednost spornega mejnega
prostora ne presega 4.000,00 €, kadar močnejša pravica ni dokazana ali pa v primeru, če ni
podano soglasje za odločanje v nepravdnem postopku po močnejši pravici kadar vrednost
mejnega prostora presega 4.000,00 €. Sodišče odloča po zadnji mirni posesti šele takrat, ko
nobenemu od udeležencev ni uspelo dokazati svojega prav na podlagi močnejše pravice
oziroma ko dokaz močnejše pravice v nepravdnem postopku ni dopusten (Rijavec et al., 2006).

2.3.3

Pravična ocena

Če se meja ne uredi po zadnji mirni posesti, sodišče mejo uredi tako, da sporni prostor razdeli
po pravični oceni. Upoštevati mora vse okoliščine posameznega primera, predvsem pa stanje
v naravi ter različno kulturo in vrednost posameznih delov spornega mejnega prostora.
Sodišče lahko v okviru pravične ocene upošteva tudi katastrske podatke in oznake v naravi.
Če pri razdelitvi ne najde nobenega drugega pravičnega merila, sporni mejni prostor preprosto
razdeli na polovico. V praksi sodišče to možnost ne uporablja velikokrat (Rijavec et al., 2006).
Ta kriterij pa sodišču omogoča arbitrarnost v veliki meri, saj pri odločanju na podlagi pravične
ocene v prvi vrsti ne gre za odločanje na temelju močnejše pravice v smislu prvega kriterija.
Sodišče bo odločilo na osnovi neke verjetne pravice, ki pa še ni močnejša pravica, ker te
močnejše pravice ni bilo mogoče dokazati v prvem kriteriju. Torej sodišče lahko uredi mejo
tako, da sporni prostor razdeli po pravični oceni le takrat, kadar pogoji za odločanje na podlagi
močnejše pravice niso podani in takrat, ko se zadnja mirna posest ne da ugotoviti (Juhart,
Tratnik, & Vrenčur, 2007).
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3

ZEMLJIŠKI SPOR

Dobri medsebojni sosedski odnosi in odnosi ljudi nasploh, ki živijo blizu so dandanes zelo
pomembni, žal pa ti niso vedno dobri. Vse pogosteje prihaja do sporov zaradi poteka meje, ki
ločujejo zemljiške parcele različnih lastnikov. Tako kot sem navedel že zgoraj, sosedsko pravo
v prvi vrsti ureja in opredeljuje Stvarnopravni zakonik.
Sosedsko pravo ureja in opredeljuje pravila in odnose med lastniki nepremičnin. Prvo pravilo,
ki bi ga ljudje morali upoštevati, kadar gre za odnose med sosedi je to, da z izvrševanjem svoje
lastninske pravice, ki jo imajo na nepremičnini, nebi smeli škodovati svojim sosedom in
omejevati njihovih pravic. Splošno pravilo v pravu pravi, da so pravice posameznikov lahko
omejene zgolj s pravicami drugih, kar pomeni, da je lastninska pravica oziroma izvrševanje le
te omejena s pravicami soseda. Meja med dvema sosedoma se torej lahko določa v dveh
postopkih in sicer v upravnem ali sodnem postopku, če zadeve ni mogoče rešiti na miren način.

3.1

Ureditev meje v upravnem postopku

Ker urejanje meje v upravnem postopku ni poglavitna tema diplomske naloge, bom to poglavje
predstavil na kratko s glavnimi karakteristikami in potekom ureditve meje skozi postopek.
Urejanje in evidentiranje meje v upravnem postopku določa in predpisuje Zakon o evidentiranju
zemljišč (ZEN). Ker meja predstavlja enega najbolj tipičnih sosedsko pravnih institutov, pojem
meje v praksi in vsakdanjem življenju predstavlja črto na katero človek gleda kot subjekt, ter
za katero vemo, da je ne smemo prestopati. V nasprotnem primeru pride do tipičnih sosedskih
konfliktov.
Vsak lastnik nepremičnine bi moral vedeti, kje potekajo meje med sosednjimi parcelami, v
praksi pa temu pogosto ni tako. Zato je treba mejo urediti, ter ustrezno določiti in označiti potek
meje v naravi. Ureditev meje v katastrskem postopku poteka v dveh fazah. Najprej
pooblaščeni geodet opravi izdelavo elaborata v okviru postopka urejanja meje, v drugi fazi pa
geodetska uprava ob predložitvi elaborata opravi postopek evidentiranja urejene meje.
Elaborat ureditve meje predstavlja temelj in izhodišče vsakega postopka evidentiranja meje v
zemljiški kataster. Izdela ga ustrezno geodetsko podjetje na pobudo lastnika parcele, državnih
organov in organov lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon. Vsebovati
mora predlog meje, ki bi se kot urejena zabeležila v zemljiškem katastru in pa zapisnik mejne
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obravnave. Predlagana meja, ki jo geodet pokaže se ne sme razlikovati od meje po podatkih
zemljiškega katastra, ta pa je odvisna od natančnosti pridobljenih podatkov. Vsak lastnik pa
ima pravico, da na mejni obravnavi pokaže, kje po njegovem mnenju poteka mejo. To je
pokazana meja in jo mora geodet v elaboratu tudi prikazati.
Za ustrezno izdelavo elaborata ureditve meje, mora geodetsko podjetje izvesti mejno
obravnavo na terenu, na katero povabi vse lastnike, katerih meja se ureja in lastnike sosednjih
parcel. Vsi udeleženci morajo biti vabljeni na mejno obravnavo vsaj osem dni prej. Mejna
obravnava se lahko opravi tudi v odsotnosti posameznega lastnika, če je bil nanjo pravilno
vabljen in je upravičeno odsoten, pred tem pa opozorjen na posledice izostanka. Lastniki na
obravnavi geodetu najprej pokažejo ali natančno opišejo potek meje v naravi (»pokazana
meja«), nato pa lahko zahtevajo, da jim geodet pokaže mejo po podatkih zemljiškega katastra
(»predlagana meja«).
Če se meja, ki so jo pokazali lastniki ne razlikuje od meje v zemljiškem katastru, ter vsi lastniki
sosednjih parcel soglašajo s potekom predlagane meje, jo geodet izmeri in ustrezno prikaže v
elaboratu. Če se pa na drugi strani lastniki parcel ne strinjajo z njenim potekom, mora geodet
doseči sporazum, če mu to ne uspe pa mora določiti mejo, v elaboratu pa prikazati pokazane
meje in predlagano mejo. Prav tako mora postopati enako, če se pokazana meja razlikuje od
meje v zemljiškem katastru.
Na koncu se izdela zapisnik mejne obravnave, ki je sestavni del elaborata, ter vse pripadajoče
sestavine katere določa pravilnik. Meje se lahko označijo z mejniki, če se lastniki sosednjih
parcel s tem strinjajo na podlagi zahteve lastnika.
V drugem delu pa se opravi postopek evidentiranja urejene meje. Na Geodetsko upravo RS
se vloži zahteva za uvedbo postopka, pogoj za to je ustrezno izdelan elaborat ureditve meje.
Zahtevo lahko vložijo lastniki sami ali pa geodetsko podjetje, če jih za to pooblastijo lastniki
sami. Nato geodetska uprava po skrajšanem postopku izda odločbo o evidentiranju urejene
meje, na osnovi katere se meja vpiše v zemljiški kataster kot urejena meja.
Če pa je v elaboratu več pokazanih mej, GURS pozove vse lastnike in opravi ustno obravnavo.
Za tiste lastnike, ki se ustne obravnave ne udeležijo in se s predlagano mejo sprva ne strinjajo,
potem se šteje, da se s predlagano mejo strinjajo, pritožba pa kasneje ni več mogoča. Prav
tako se lastniki lahko sporazumejo o poteku meje, vendar ne v skladu z mejo, ki je prikazana
v elaboratu in v skladu z zemljiškim katastrom, se meja lahko uredi po predlogu lastnikov.
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Pride pa lahko tudi do tega, da niti na ustni obravnavi ne pride so soglasja glede meje med
lastniki zemljišč. V tem primeru pa morajo lastniki v roku 30 dneh oddati vlogo na zahtevo za
sprožitev sodnega postopka ureditve meje (SLONEP, 2012).

3.2

Sodno urejanje meje

V praksi velikokrat dogaja, da meje ni mogoče urediti v upravnem postopku, saj med sosedi
katera meja se ureja ni soglasja. Zato edino rešitev predstavlja sodna ureditev meje. Ob tem
pa se pojavi vprašanje ali je potrebno najprej uvesti predhodni upravni postopek, ter kako sta
postopka med seboj povezana in na kakšen način se jih rešuje. To bom poskušal predstaviti
v tem sklopu, kateri predstavlja tudi poglavitno temo diplomske naloge.
V nepravdnem postopku se lahko uredi meja, ki je sporna. To določa ZNP – Zakon o
nepravdnem postopku. Prav tako je nepravdni postopek treba dopustiti, ko med mejaši o
poteku meje ni spora, vendar se njihova nesporna meja razlikuje od meje, ki je evidentirana v
zemljiškem katastru. Po ZEN je sporna meja tudi tista meja, ki je na podlagi katastrskih
podatkov prikazana v elaboratu, stranke v postopku pa se z njo ne strinjajo, strinjajo pa se o
poteku drugačne meje, ki jo geodet prikaže kot pokazano mejo.
Nepravdni postopek je mogoč tudi, če o poteku meje ni spora, meja pa v nobenem postopku
še ni bila urejena. Ob vložitvi predloga še ne vemo za kakšno mejo gre in kakšno je odstopanje
po podatkih zemljiškega katastra. Zato je lastniku treba dopustiti izbiro, da se takoj odloči za
nepravdni postopek, ter se s tem izogne možnosti, da bi najprej vodil upravni postopek.
Kasneje pa bi se izkazalo, da se nesporna meja ne ujema s katastrsko mejo, katero ne bi bilo
mogoče rešiti kot z napotitvijo na sodni postopek. Torej, lastnik ni dolžan najprej voditi upravni
postopek, saj sta postopka med seboj povsem neodvisna in samostojna, pa čeprav
obravnavata povsem enak problem. Če se stranka odloči, da bo najprej začela nepravdni
postopek in meja ne bo sporna, bo ta meja imela učinke urejene meje (Gojmir, 1986).
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3.2.1

Kdaj meja postane sporna

Najpogostejši vzrok, da pride do sporne meje je premaknitev meje, ki pa je posledica
nezakonitega priposestvovanja ali pa dogovora med mejaši. Mejni spor nastane, ko se dva
prepirata, ali je določen pas zemljišča pripada eni ali drugi parceli. Značilno za to pa je, da
udeleženca v sporu ne vesta, kje meja točno poteka.
Do sporne meje pa lahko pride na več načinov:
•

na terenu samem oziroma terenskem postopku ureditve meje, ki ga izvaja geodetsko
podjetje ali pa takrat, ko v posebnih primerih postopek vodi geodetska uprava.

•

Prav tako do spora velikokrat pride na ustni obravnavi v upravnem postopku, ko lastnik
odstopi od svoje izjave, ki jo je podal na mejni obravnavi glede strinjanja o poteku meje.

•

In pa v drugih posebnih primerih, ko se lahko izvede sodna določitev meje brez
upravnega postopka. Do tega pride predvsem takrat, ko v tožbi pride do vznemirjanja
na meji, meja v naravi pa ni dokončno urejena in določena. Takšen primer je, ko eden
od sosedov podre drevo, oba pa trdita, da je drevo njuno. Ker meja v naravi ni določena
je treba predhodno ugotoviti čigavo je podrto drevo, zato sodišče skuša spor urediti v
nepravdnem postopku.

Glavni vzroki zakaj pride do spora na meji pa so:
•

Dolgoletno drugačno uživanje zemljišča, ko se lastnika ne strinjata glede poteka meje
v veliko primerih pa se vzroka ne da določiti, ker je ta preprosto pozabljen s strani
lastnika. Zato se v postopku najprej vzpostavi katastrska meja in označi z mejniki, v
elaboratu pa se prikaže in izmeri tudi pokazana meja, ki sta jo pokazala oba lastnika,
zapisnik pa se označi, da gre za sporno mejo.

•

Ko geodet na terenu ugotovi, da pokazana meja bistveno odstopa od katastrske meje,
čeprav so lastniki sprva soglašali o poteku meje. Zato mora geodet v naravi najprej z
mejniki označiti katastrsko mejo in jo izmeriti. V elaboratu pa se mora prikazati tudi
pokazano mejo obeh lastnikov (Ferlan, 2005).
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3.2.2

Kdaj se vloži zahtevek za sprožitev nepravdnega postopka in kaj vsebuje

Velikokrat se zgodi, da stranke v upravnem postopku ne pridejo do sporazuma o meji, zato
vsak svoj prav išče v nepravdnem postopku. Začne se na predlog lastnika, ki se z predlagano
mejo ne strinja ali pa po uradni dolžnosti, če tako določa zakon. Lastnikom, ki po 30 dneh ne
sprožijo sodnega postopka, se šteje, da se strinjajo s potekom meje, pri tem pa morajo biti
opozorjeni na pravne in druge posledice, ki nastanejo v takšnem primeru. Ko geodetska
uprava prejme obvestilo o reševanju mejnega spora v nepravdnem postopku, upravni
postopek s sklepom prekine in počaka kako bo presodilo sodišče. Če sodišče predlog za sodno
določitev meje zavrže ali zavrne in ne pride do odločitve sodišča o meji, se bo postopek
evidentiranja meje nadaljeval in se bo kot urejena meja evidentirala predlagana meja na
podlagi podatkov meritev geodeta. Do zavrnitve predloga lahko pride, če vloga ni popolna, to
pomeni, če ni bila oddana pravočasno ali pa vlagatelj do nje ni bil upravičen (Šinkovec &
Boštjan, 2003).
Zahtevek oziroma predlog za sprožitev sodne ureditve meje mora vložiti tisti lastnik, ki se s
tako urejeno mejo ne strinja. Predlog mora vsebovati zemljiškoknjižne in katastrske podatke o
zemljiščih, podatke o lastnikih zemljišče med katerimi poteka spor (ime in priimek,
prebivališče), ter najpomembnejše, to je razlog, zaradi katerega je do spora prišlo (Ferlan,
2005).
3.2.3

Nepravdni postopek

Urejanje sporne meje se po izdanem sklepu geodetske uprave o prekinitvi upravnega
postopka se nadaljuje v nepravdnem postopku, ki je civilni sodni postopek. Nepravdni
postopek se od pravdnega postopka razlikuje s samo uvedbo, saj se ne sproži s tožbo, ampak
na predlog predlagatelja do katerega mora biti upravičen. Sodišče najprej v postopku opravi
narok na samem kraju, zraven sprtih udeležencev in njihovih prič pa mora sodišče pri naroku
povabiti tudi sodnega izvedenca geodetske stroke. Sodni izvedenec se mora na narok
predhodno pripraviti, saj bo tako lahko v naravi izvedel sam narok hitro in ustrezno
argumentiral svoje odločitve ter reševal posamezne zahteve sodelujočih. Predhodno meritev
sodni izvedenec opravi sam, brez navzočnosti lastnikov.
Na podlagi pridobljenih podatkov geodetske uprave in podatkov svoje predhodne meritve,
sodni izvedenec poda mnenje glede sporne meje. V poročilu poda strokovne ugotovitve glede
ustreznosti katastrskega načrta in izvajanja morebitnih sprememb na njem. Posredovati mora
tudi podatke, ki jih je pridobil od geodetske uprave za izvajanje analize in s kakšno
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natančnostjo je samo meritev izvedel na terenu. Na koncu pa predstavi rezultate, ki se
primerjajo s katastrskimi podatki in predstavljajo mnenje sodnega izvedenca glede rešitve
sporne meje (Ferlan, 2005).
Naloga sodnega izvedenca je, da izdela skico, s katero sodišče odloči v zvezi z mejo. Na skici
se prikaže sporni mejni prostor, ter meja o kateri je bila sklenjena poravnava. Zelo pomembna
je tudi vrednost spornega mejnega prostora, saj zakon določa, da sme sodišče po močnejši
pravici v nepravdnem postopku postopati le do določene vrednosti. Če vrednost mejnega
prostora presega dvakratno vrednost za določitev spora majne vrednosti potem mejni spor
preide v lastninski spor, udeleženca pa morata svoj prav iskati v pravdi oziroma v pravdnem
postopku. Udeleženca v postopku pa lahko vseeno nadaljujeta ureditev meje v nepravdnem
postopku, vendar morata oba s tem soglašati, mejo pa se uredi po naslednjem kriteriju in sicer
po zadnji mirni posesti oziroma pomožno po pravični oceni (Rijavec, 2011).

3.2.4

Sklep o meji

Nepravdno sodišče izda sklep o meji. S odločbo je določen potek meje, ki ga je določilo sodišče
na podlagi mnenja izvedenca geodetske stroke. Meja mora biti v sklepu natančno opisana in
ustrezno označena v naravi. V izreku odločbe je treba navesti parcelne številke parcel med
katero se meja ureja in številke zemljiškokatastrskih točk o poteku meje. Priložiti je treba tudi
elaborat, ki mora ustrezati enakim zahtevam kot elaborat zahtevan v upravnem postopku.
Elaborat kot priloga sklepa ima enake sestavine, vsebovati mora zapisnik in skico, kjer
namesto prikazane meje geodet označi sodno določeno mejo.
Pravnomočni sklep, ki je vezan na vsebino sodne odločbe skupaj s priloženo skico
zamejničenja in z izmerjenimi podatki sodišče pošlje pristojni geodetski upravi, da odločbo po
uradni dolžnosti evidentira v zemljiškem katastru (Rijavec et al., 2006).

3.2.5

Sodna poravnava

Udeleženci se v postopku reševanja mejnega spora lahko pogodijo s sodno poravnavo. Sodna
poravnava je pogodba, ki jo udeleženci sklenejo pred sodiščem. V njej uredijo sporno pravno
razmerje o spornem predmetu tako, da določijo svoje vzajemne pravice in obveznosti. Torej,
lahko bi rekli, da stranke s tem, ko se strinjajo s sodno poravnavo na nek način vzajemno
popustijo. Sodišče pa je tisto, ki stranke že med postopkom opozori na možnost sodne
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poravnave, pri tem pa jim seveda pomaga. Sodišče preveri, če stranki lahko skleneta sodno
poravnavo, če se lahko poravnajo in če je sklenitev sodne poravnave sploh dovoljena, saj v
vseh primerih tudi ni možna. Sodna poravnava se lahko sklene takrat, ko stranki prebereta
zapisnik o sodni poravnavi in jo podpišeta. Sklene se lahko za celoten tožbeni zahtevek ali pa
samo za določen del zahtevka.

3.2.6

Evidentiranje sodno urejene meje v zemljiški kataster

Na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave je sodišče dolžno pristojnemu
organu, to je geodetski upravi podati spremembo, ki jo evidentira v zemljiškem katastru ali
katastru stavb. Predlog za spremembo lahko poda tudi katerakoli od strank, ki je sodelovala v
postopku ali skupni lastnik oziroma solastnik, če jih je več vendar pa to v praksi ni tako pogosto.
Geodetska uprava evidentira predlagane spremembe, vendar pod pogojem, da je elaborat
izdelan tako, da omogoča evidentiranje v zemljiškem katastru in katastru stavb, v nasprotne
primeru predlog z odločbo zavrne. Prav tako mora geodetska uprava po končanem
evidentiranju obvestiti lastnike nepremičnin na katere se sprememba nanaša o spremembi, po
potrebi pa tudi okrajno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, če to vpliva na podatke o vpisu v
zemljiško knjigo. Meje, evidentirane na podlagi pravnomočne odločbe ali sodne poravnave se
v zemljiškem katastru evidentira kot urejena meja. (Logar, 2002)

3.2.7

Kakšna je vloga geodeta oz. izvedenca geodetske stroke v nepravdnih postopkih

Vloga geodeta v sodnih postopkih, ki se nanašajo na nepremičnine je za udeleženca, ki se
znajde v sporu zaradi meje zelo pomembna. Saj je sodni izvedenec geodetske stroke tisti, ki
lahko nudi strokovno pomoč tako strankam v postopku, predvsem pa s svojim strokovnim
mnenjem pomaga sodišči pri odločanju v postopkih urejanja mej, dodelitve služnostne poti in
razdelitve solastnine ali skupne lastnine na zemljišču. Sodni izvedenec na zahtevo sodišča
izdela in poda strokovno mnenje neodvisno ter samostojno v skladu s svojim strokovnim
znanjem, označi mejo z mejniki kot jo določi sodišče, ter s izmerjenimi podatki izdela ustrezen
elaborat (Ferlan, 2005).
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4 PRAKTIČNI PRIMERI REŠEVANJA ZEMLJIŠKIH SPOROV
V nadaljevanju bodo predstavljeni primeri iz prakse, kjer stranke v postopku ureditve mej niso
dosegle dogovora o poteku meje v upravnem postopku, ampak so svoj prav iskale v sodnem
postopku določitve meje.

4.1

Primer sodno urejene meje

Območna geodetska uprava Maribor je dne 10.09.2012 prejela zahtevo za evidentiranje
urejene meje. Evidentirale so se meje parcel 587/3, 590/2 in 590/3 (I) s sosednjimi parcelami
580/2, 581/1, 582, 594 (II) in 685/1 (III) v katastrski občini 534 Zgornji Porčič.
Mejna obravnava ureditve meje je bila opravljena dne 28.03.2012, zaradi dodatnih geodetskih
meritev (po dogovoru s lastniki parcel zaradi preslabe natančnosti DKN – Digitalni katastrski
načrt) pa se je izvedla še naknadna mejna obravnava dne 26.04.2012.
Iz zapisnika, ki ga je izdelalo pooblaščeno geodetsko podjetje je razvidno, da so bili na mejni
obravnavi prisotni vsi vabljeni lastniki parcel oziroma njihovi zastopniki. Strankam v postopku
je pokazana meja, ki je predmet mejne obravnave na osnovi podatkov DKN in starejših
podatkov IDPOS-a 6080.
Na prvi obravnavi je na željo strank geodet predlagal mejo, ki jo je izračunal na osnovi
pridobljenih podatkov. Pokazal je, da meja poteka po obstoječih objektih ( od točke A do točke
F) do parcele št. 685/1. Lastnik oziroma solastnik parcel II (582, 581/1, 580/2 in 594) pa je
pokazal t.i. hasnovano mejo – mejo, ko jo trenutno uživa. Geodet je obe strani obvestil, da je
razlika med predlagano mejo in pokazano mejo večja od natančnosti pridobljenega DKN-ja, ki
znaša cca. 3m. V soglasju s vsemi prisotnimi na mejni obravnavi, so se na predlog geodeta
strinjali, da se zaradi podatkov slabše kakovosti izvedejo še dodatne geodetske meritve, se je
mejna obravnava zaključila in prestavila na naslednji datum.
Na naslednji mejni obravnavi, kjer je geodet na osnovi dodatnih geodetskih meritev in
pridobljenih podatkov strankam na podlagi novega vklopa predlagal novo mejo med parc. št.
587/3, 592/2, 592/3 in sosednjimi parc. št. 582, 581/1, 580/2,594, ki se začne na točki ZKT
155 in se nadaljuje čez točko A,B,C,D in E. Meja se zaključi v točki F ( slika 1: Skica terenske
meritve IDPOS 6081, k.o. Zgornji Porčič), katera se dotika parc. št. 685/1. Lastnik I se strinja
s tako pokazano mejo in ni imel pripomb, medtem ko je lastnik II pokazal svojo mejo, kar
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pomeni, da se s mejo, ki jo je predlagal geodet ne strinja ( pokazana meja je na skici terenske
meritve prikazana s črtkano črto). Ker soglasje med strankami v postopku ni bilo doseženo se
meja v naravi ne vzpostavi, geodet pa v elaboratu prikaže obe meji predlagano in pokazano
mejo).

Slika 1: Skica terenske meritve IDPOS 6081, k.o. Zgornji Porčič

Stranke v postopku na mejni obravnavi niso dosegle soglasja glede poteka meje, zato je
naslednji postopek tak, da Geodetska uprava povabi stranke na ustno obravnavo v zvezi z
evidentiranjem urejene meje tiste lastnike parcel, za katere je v elaboratu ureditve meje poleg
predlagane prikazana tudi pokazana meja.
Geodetska uprava je z vabilom (priloga A1) pozvala lastnike parcel, da se udeležijo ustne
obravnave, ki je bila razpisana dne 05.02.2013. V vabilu geodetska uprava nazorno poda kje
in kdaj se bo ustna obravnava izvedla, ter zakaj so vabljeni. Prav tako navede kakšni so
nadaljnji postopki, če se lastnik ustne obravnave ne udeleži.
Ustne obravnave sta se udeležila dva izmed treh vabljenih lastnikov. Prisotna sta bila lastnik
I, ki se je s predlagano mejo na mejni obravnavi strinjal in lastnik II, kateri je na mejni obravnavi
pokazal svojo mejo. Ustne obravnave pa se ni udeležil lastnik III, ker se je s potekom
predlagane meje strinjal, zato se je obravnava kljub temu lahko opravila.
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Strankam je bila v postopku ustne obravnave pokazana vsebina elaborata, kateri je bil priložen
zahtevi za evidentiranje urejene meje v zemljiškem katastru. Vsaka izmed strank, mora podati
ustno izjavo, s katero se izjavi o strinjanju predlagane meje ali pa tudi ne. S predlagano mejo,
ki jo je predlagalo pooblaščeno geodetsko podjetje sta se strinjali obe stani in to potrdili vsaka
s svojo izjavo. Strankam je po koncu obravnave bil prebran zapisnik (priloga A2), nanj niso
imeli pripomb, to pa s potrdili tudi s podpisi.
Dne 28.02.2013 je Območna geodetska uprava V Mariboru prejela dopis, s katerega je
razvidno, da lastnik parcel I podaja preklic soglasja s predlagano mejo. Zato ga geodetska
uprava v skladu z določili Zakona o evidentiranju nepremičnin in njenega 39. člena pozove, da
v roku 30 dni od vročitve oz. prejema poziva začne sodni postopek ureditve meje pred
pristojnim sodiščem in o tem obvesti geodetsko upravo, ter priloži dokazilo o tem, da je vložil
popolno vlogo za sodno ureditev meje. V kolikor tak postopek v določenem roku ne bo sprožen,
se bo štelo, da se strinja s predlagano mejo, ki izhaja iz elaborata, ki ga je izdelalo geodetsko
podjetje. S podpisom potrjuje da je seznanjen s pozivom na sodno ureditev meje.
Z dokazilom o sprožitvi sodnega postopka ureditve meje (priloga A3) je lastnik I 09.04.2013
podal predlog za sodno ureditev meje med lastnikoma parcel I 587/3, 590/2, 590/3 in
lastnikoma parcel II 580/2, 581/1, 582, 594. V predlogu, ki ga je izdalo pristojno okrajno
sodišče, predlagajoča stranka predlaga ureditev meje z označbo slednje po podatkih
zemljiškega katastra, kakor izhaja iz originalnega katastrskega načrta med parcelami v lasti
predlagatelja (lastnik I) in parcelami v lasti nasprotnega udeleženca. Za predlagatelja je
ureditev meje nujna, saj predlaga, da se izvede ogled na kraju samem, ter da svoje mnenje
poda izvedenec ustrezne stroke.
Geodetska uprava je dne 11.4.2013 izdala sklep (priloga A4), s katerim je postopek
evidentiranja urejene (urejenega dela) meje parcele prekinila. Ustavila ga bo takrat, ko bo
sodišče meritorno odločilo o ureditvi in poteku meje. V sklepu geodetska uprava predlagatelju
jasno navaja, da v primeru ustavitve sodnega postopka, če bo predlog za sodno določitev meje
zavržen ali zavrnjen, se bo upravni postopek evidentiranja urejene meje nadaljeval in se bo
kot urejena meja evidentirala predlagana meja.

Fekonja, T. 2019. Reševanje zemljiških sporov s primeri iz prakse.

23

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

Nadaljnji postopek v sodnem procesu odločanja o meji je, da pristojno Okrajno sodišče v zvezi
s 36. členom ZNP imenuje in postavi izvedenca geodetske stroke, da sodeluje v postopku
ureditve sporne meje ter v skladu s svojim znanjem in izkušnjami na kraju samem napravi
skico. Iz skice mora biti razviden sporni prostor ter meja, ki jo bo sodišče določilo na kraju
samem oziroma po kateri bo sklenjena morebitna poravnava. Sodišče je s sklepom potrdilo
izvedenca geodetske stroke, ter določilo datum naroka za obravnavo sodne določitve meje na
kraju samem dne 20.08.2013.
Iz izvedeniškega poročila (priloga A5), ki ga je po naroku izdal izvedenec geodetske stroke in
po katerem sodišče odloči o meji je razvidno, da je izvedenec na naroku sodnici in vsem
strankam podal svoje ugotovitve in jim v naravi tudi pokazal katastrsko mejo in dejansko mejo
koriščenja. Izvedenec v poročilu navaja, da po terenskem ogledu in opravljeni meritvi ter
preračunu arhiviranih meritev dejanski potek meje med parcelami v lasti predlagajoče stranke
in parcelami v lasti nasprotne stranke močno razlikuje od poteka meje po podatkih zemljiškega
katastra. Pove da sporna meja ni bila nikoli izmerjena v celoti, ter da grafična površina
spornega prostora glede na katastrski načrt znaša približno 1698 m 2, dejansko stanje
spornega prostora na terenu pa približno 1520 m 2. Izvedenec v poročilu ugotavlja, da je bil
potek sporne meje delno izmerjen v meritvah leta 1972 in kasneje še leta 1998. Primerjava
med takrat izmerjenimi mejniki in sedaj najdenimi mejniki pa pokaže dokaj enako stanje na
širšem območju sporne meje, omeniti pa velja, da je bila natančnost takratne meritve dokaj
slaba. Iz meritve leta 1998 IDPOS 6008, ko se je na sporni meji izvajala parcelacija po
denacionalizaciji, izvedenec ugotavlja, da je takrat geodet na skici označil, da po sporni meji
rastejo vrbe. Dejansko stanje na terenu pa kaže, da stare vrbe stojijo še danes na meji kot jo
zatrjuje nasprotni udeleženec. Zato izvedenec v svojem poročilu pride do zaključka, da je bil
potek sporne meje že v letih 1972 in 1998 takšen kot je danes in da je bilo koriščenje zemljišč
vedno enako, kar pa so potrdile tudi prisotne priče. Z veliko verjetnostjo izvedenec ugotavlja,
da sta si meji predhodnega in sedanjega koriščenja zelo podobni.
Izvedenec v izvedeniškem poročilu opiše način določitve katastrske meje, ter po razpravi in
določitvi sodno urejene meje v naravi označi sodno urejeno mejo. Njegova naloga je, da po
prejetju pravnomočnega sklepa (priloga A6) o sodno urejeni meji med parcelami lastnika I
(predlagatelja) 587/3, 590/2, 590/3 in nasprotnika lastnika II v lasti parcele 580/2, 581/1, 582
in 594 izdela še elaborat sodno urejene meje v zemljiškem katastru in ga v skladu z 8. členom
ZEN, preda na Geodetsko upravo, kjer bodo sodno urejeno mejo tudi evidentirali.
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Slika 2: Skica sodne ureditve meje N 4/2013, k.o. Zgornji Porčič
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4.2

Primer sodne ureditve meje, kjer se postopek ustavi

V drugem primeru bi rad predstavil primer sodne ureditve meje, kjer je sprva ureditev meje
potekala v nepravdnem postopku. Zaradi ugotovitve lastninske pravice, kjer je vrednost
spornega predmeta znašala več kot je vrednost za spore majhne vrednosti, je tako primer iz
nepravdnega postopka prešel v pravdni postopek.
Stranka je 13.5.2013 na Območni geodetski upravi Maribor vložila zahtevo za uvedbo
postopka evidentiranja urejene meje 638/13 s sosednjimi parcelami nasprotnega udeleženca
v postopku last parcel 549, 550, 551, 552 in 553 v katastrski občini 638 Krčevina.

Slika 3: Skica terenske meritve IDPOS 6307, k.o. Krče vina
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Zahtevi za evidentiranje urejene meje je bil priložen elaborat, ki ga je izdelalo ustrezno
geodetsko podjetje. V skladu s 28. členom ZEN se postopek evidentiranja urejene meje uvede
na zahtevo lastnika parcele, zato geodetska uprava preveri ali je stranka, ki je vložila zahtevo
lastnik parcele 638/13 oziroma lastnik tiste parcele katera meja se v postopku evidentira.
Geodetska uprava je po 35. členu ZEN opravila preizkus vloge in ugotovila, da vloga ustreza
vsem merilom, ter tako ni razloga za zavrženje oz. zavrnitev vloge. Iz zapisnika je razvidno,
da so vsi udeleženci podpisali izjavo o strinjanju s potekom predlagane meje z izjemo ene
stranke, ki na mejni obravnavi ni soglašala s predlagano mejo in je pokazala svojo mejo. Ker
se ena od strank mejne obravnave ni udeležila, kar je razvidno tudi iz zapisnika, ga je
geodetska uprava pozvala, da poda izjavo o poteku predlagane meje. Dne 27.06.2013 je
geodetska uprava v določenem roku iz poziva prejela izjavo o strinjanju s predlagano mejo.
Ker se vsi udeleženci v postopku ne strinjajo s predlagano mejo, geodetska uprava razpiše in
povabi na ustno obravnavo. Na ustni obravnavi se lastniki zemljišč prav tako niso sporazumeli
o poteku predlagane meje, niti o drugačnem poteku meje, ki ne bi odstopala od katastrske
meje in bi jo geodetska uprava lahko uredila na ustni obravnavi.
Ob pozivu lastnika parcele, kateri se ne strinja s predlagano mejo, da v roku 30 dni pred
pristojnim sodiščem začne sodni postopek ureditve meje in o tem obvesti geodetsko upravo,
katera je ob prejetju dokazila upravni postopek evidentiranja meje s sklepom tudi ustavila, se
postopek nadaljuje v sodnem postopku.
Postopek se je sprva vodil kot nepravdni postopek, vendar pa je kasneje sodišče ugotovilo, da
gre v konkretnem primeru za vprašanje lastninske pravice in je postopek nadaljevalo v
pravdnem postopku (vrednost spora 16.650,00 EUR). Okrajno sodišče v Mariboru je dne
30.03.2015 izdalo sklep pod št. IP840/2014 s katerim je sodni postopek ureditve meje ustavila.
V 188. členu Zakona o pravdnem postopku piše, da lahko tožeča stranka, to je stranka, ki je
sprožila tožbo proti nasprotni stranki, v tem primeru lastniku parcele 683/13 tožbo umakne vse
do konca glavne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena stranka o tem ne
izjavi v 15-dneh od dneva, ko je bila obveščena o umiku tožbe se šteje, da je privolila v umik.
Lastnik parcele, kateri je bil tudi naročnik ureditve sporne meje je soglasje k umiku tožbe
podala z vlogo, sodišče pa je postopek na podlagi 188. člena ZPP tudi ustavilo.
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Sodni postopek ureditve meje se je ustavil, zato se postopek evidentiranja urejene meje
nadaljuje in se kot urejena meja evidentira predlagana meja. Geodetska uprava je preverila,
ali podatki o mejah omogočajo njeno evidentiranje ter ugotovila, da je ta pogoj izpolnjen.
4.3

Primer nepravdnega postopka v postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo

V nepravdnem postopku, se ne urejajo samo meje, ki se v upravnem postopku ne morejo
evidentirati brez sodne določitve meje. Sprožitev sodnega postopka na nepravdnem sodišču
je potreben tudi takrat, ko so stranke v objektu sprte ali nočejo sodelovati v postopku vpisa
stavbe v kataster stavb ter vknjižbe v zemljiško knjigo.
Najprej bi rad predstavil Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja
posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL, Uradni list
RS, št. 45/2008 in 59/2011), ki ga v prvem delu diplomske naloge nisem posebej obravnaval.
Predlog za vzpostavitev lastnine lahko poda vsak, kateremu pripada lastnina na podlagi
pravnega naslova. To pomeni, da je lastnik v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik nepremičnine
in ima vse potrebne listine, ki so potrebne za vpis v zemljiško knjigo. Kako postopek vodi
geodetska uprava ter postopek na sodišču bom predstavil v naslednjem primeru.
Stranka lastnica stanovanja v večstanovanjski zgradbi je dne 20.01.2016 na Območni
geodetski upravi Maribor vložila zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo na parceli
1281/3 v katastrski občini 657 Maribor grad. Kot piše v sklepu, ki ga je izdala Območna
geodetska uprava Maribor je bila zahteva vložena v skladu s določili 3. točke prvega odstavka
23. a člena. Torej sodišče v postopku za vpis etažne lastnine po uradni dolžnosti pri pristojnem
upravnem organu zahteva izvedbo postopka za vpis stavbe in posameznih delov stavb v
kataster stavb, če stavba in njeni posamezni deli še niso vpisani v kataster stavb.
Na predlog predlagateljice, lastnice enega izmed stanovanj v večstanovanjski zgradbi in
priglasitve še drugih lastnikov stanovanj steče na Okrajnem sodišču v Mariboru sodni postopek
zoper nasprotnega udeleženca in sicer podjetja, ki bi moralo kot investitor stanovanjskega
objekta že samo opraviti postopek vpisa stavbe v kataster stavb.
Zahtevi je bil priložen elaborat , ki ga je po določbah ZEN in Pravilnika o urejanju mej ter
spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 26/2007)
ustrezno izdelalo izbrano geodetsko podjetje, elaborat pa je potrdil odgovorni geodet.
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Slika 4: Skica terenske meritve IDPOS 6501, k.o. Maribor-grad

Geodet je v elaboratu vpisa stavbe v kataster stavb predstavil koordinate navpične projekcije
preseka stavbe z zemljiščem na ravnino, ter površino zemljišča pod stavbo in povezavo s
številko stavbe. To so podatki potrebni za evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški
kataster.
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Slika 5: Načrt stavbe 657-59, IDPOS 6501, k.o. Maribor-grad

Okrajno sodišče v Mariboru v nepravdni zadevi v zvezi s predlogom za vzpostavitev etažne
lastnine, izven naroka izda sklep, da je elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo primeren
za katastrski vpis. V sklepu sodišče obrazloži, da stavba še ni vpisana v kataster stavb v celoti,
zato je sodišče za pripravo strokovne podlage za katastrski vpis s sklepom izbralo geodetsko
podjetje, da pripravi elaborat. Sodišče udeležencem pošlje izjavo glede elaborata. Ker nihče
od udeležencev v postopku ni podal nobene pripombe, sodišče pa pri pregledu elaborata ni
ugotovilo nobenih nepravilnosti, izda sklep s katerim potrjuje, da je elaborat primeren za
katastrski vpis. Na pristojni območni geodetski upravi pa zahteva izvedbo katastrskega vpisa.
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Če pa elaborat še ne ustreza ali obstajajo druge ovire za izvedbo predlaganega postopka,
upravni organ o tem obvesti sodišče, da poskrbi za dopolnitev strokovne podlage oziroma za
odpravo drugih ovir.
Ob prejemu elaborata je geodetska uprava v skladu z 23. in 23. a členom ZVEtL ter po 81. in
84. členu ZEN, preizkusila zahtevo in pri tem ugotovila, da je zahtevo vložilo sodišče ter, da je
zahtevi priložena strokovno izdelana podlaga za katastrski vpis. Elaborat vsebuje vse
predpisane sestavine, kot jih predpisuje Pravilnik o vpisih v kataster stavb. Ugotovila je tudi,
da podatki o stavbi in delih stavbe omogočajo vpis stavbe v kataster stavb, ter tako ne
predstavlja nobenih drugih ovir za izvedbo predlaganega vpisa.
Geodetska uprava je tako ugotovila, da je strokovna podlaga oziroma elaborat za vpis stavbe
v kataster stavb izpolnjuje vse pogoje za vpis, zato se zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb
ugodi in se stavba s številko 657-59, ki je povezana s parcelo 657-1281/3 v katastrski občini
657 Maribor grad, vpiše v kataster stavb. Stavbi in delom stavbe se določijo številke, površine
in dejanska raba, delom stavbe pa številke stanovanja ali poslovnega prostora. Geodetska
uprava vse to potrdi s odločbo.
4.4

Primer nepravdnega postopka, kjer se nepremičnina deli s sodno delitvijo

Tudi sodna delitev nepremičnine ali solastnine spada med nepravdne postopke in je določena
s pravili stvarnega prava. Stvarnopravni zakonik v 70. členu določa, da mora sodišče ugotoviti
ali je možno sprva stvar v solastnini v postopku fizično deliti, ter ali je možno, da se na predlog
solastnika delitev opravi tako, da stvar pripada enemu solastniku, ta pa drugemu plača
vrednost njegovega deleža. Če te možnosti ni, ali stranke s tem ne soglašajo, sodišču
preostane le da opravi civilno delitev. Kar pomeni, da najprej nepremičnino oceni, nato pa se
nepremičnina proda tako ali na dražbi, kupnina pa se porazdeli med solastnike. Pri tem
sodeluje tudi izvedenec, saj je postavitev sodnega izvedenca v tovrstnih postopkih obvezna.
V primeru, ki ga bom predstavil pride ravno do tega, kjer predlagatelj postopka predlaga, da v
kolikor nobeden od solastnikov ne bo prevzel nepremičnin v naravi z izplačilom ostalih
solastnikov, se tako naj opravi civilna delitev s prodajo.
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V postopku se gre za območje petih parcel, gosto pozidanega območja na obrobju mesta
Maribor, kjer bodoči investitorji iščejo parcele, kjer bo možno še graditi stanovanjske ali druge
objekte. Ker pa so nepremičnine velikokrat v lasti več solastnikov pride pogosto do problemov,
ki nastanejo, ko se nepremičnina želi prodati ali pa urediti lastništvo nad posamezno parcelo.

Slika 6: Skica terenske meritve, IDPOS 6360, k.o. Brezje

V postopku je udeleženih pet solastnikov nepremičnin in sicer predlagatelj in dva nasprotna
udeleženca, ki so upravičeni vsak do 1/5 deleža, ter drug nasprotni udeleženec, ki pa je
upravičen do deleža 2/5. Nasprotni udeleženec, ki je lastnik 2/5, je v odgovoru na predlog
navedel, da solastniški deleži niso sporni, pač pa bi rad v naravi v celoti prevzel parceli 213/12
in 213/13, kar bi bilo enako deležu, ki bi po površini pripadala njemu. Nasprotni udeleženci pa
so se strinjali s predlogom predlagatelja, da se nepremičnine prodajo kot celota. Po zakonu
ima delitev v naravi prednost pred civilno delitvijo, zato delitev v naravi zaradi majhnosti celote
in števila solastnikov ne bi bila smiselna. Saj nepremičnin tudi po zakonu ni mogoče razdeliti
delno v naravi in delno s civilno delitvijo.
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Zato je sodišče zaradi ugotovitve vrednosti nepremičnin v postopek pritegnilo sodnega cenilca
gradbene stroke, da oceni vrednost nepremičnine. Ta je ocenil vrednost nepremičnine in po
solatnem deležu na vsakega solastnika podal znesek, ki mu pripada. Ker pa je prvi nasprotni
udeleženec vztrajal pri fizični delitvi, je sodišče v postopek pritegnilo še sodnega izvedenca
geodetske stroke.
Na naroku, ki ga je razpisalo sodišče so kot že rečeno predlagatelj ter drugi in tretji nasprotni
udeleženec vsak s deležem 1/5 vztrajali pri civilni delitvi, prvi nasprotni udeleženec s deležem
2/5 pa se je zavzemal za delno razdružitev v naravi. Tako bi naj v izključno last dobil celotno
parcelo 213/13 in del parcele 213/12 v izmeri 452 m 2.
Sodišče je v obravnavanem postopku v sklepu o načinu delitve in vrednosti premoženja s št.
N88/2014 sklenilo, da se opravi razdružitev solastniškega premoženja v nepravdnem
postopku, ker se udeleženci ne morejo sporazumeti o razdružitvi. Zato se v naravi opravi
razdružitev tako, da solastniki prejmejo tisti del nepremičnine za katerega izkažejo upravičen
interes. Ker je sodišče v danem primeru lahko opravilo fizično delitev, je nasprotnemu
udeležencu, ki se je zavzemal za delitev v naravi ugodilo in mu dodelilo v izključno last parcelo
213/13 in novonastalo parcelo 213/15. Ta novonastala parcela je nastala iz stare parcele
213/12 tako, da jo je pozvani izvedenec geodetske stroke razmejil in parcelo 213/12 zmanjšal
za 108 m2. Ti dve parceli cenovno ustrezata solastniškemu deležu glede na vse nepremičnine,
nasprotni udeleženec pa se s takim predlogom tudi strinja, ter da nima nobenega interesa da
bi še bil solastnik na ostalih parcelah.
Glede ostalih nepremičnin pa je sodišče ugodilo predlogu predlagatelja, tako da se
nepremičnine delijo tako, da se prodajo, kupnina pa se razdeli med udeležence glede na
velikost njihovih solastniških deležev. Sodišče udeležence še opozori, da se bo prodaja
solastniških deležev opravila po pravilih nepravdnega postopka, če se bodo predlagatelj in
druga dva nasprotna udeleženca strinjali s tako prodajo glede vrednosti nepremičnine in ne
bodo predložili drugačne cenitve. V nasprotnem primeru lahko katerikoli od udeležencev
predlaga, da se o načinu delitve in o vrednosti nepremičnine opravi dražba po določilih Zakona
o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 16/2004).

Fekonja, T. 2019. Reševanje zemljiških sporov s primeri iz prakse.

33

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

5

PREGLED ŠTEVILA ZEMLJIŠKIH SPOROV NA OBMOČJU GEODETSKE UPRAVE
MARIBOR

V sklepnem delu diplomske naloge bom predstavil statistiko nepravdnih zadev na Okrožnih
sodiščih za področje območne geodetske uprave Maribor. Opredelil sem se zgolj na
nepravdne zadeve, ki se rešujejo na Okrajnih sodiščih v Lenartu, Mariboru in Slovenski Bistrici.
Osnovno vprašanje, ki me je zanimalo na začetku pregleda podatkov, ki sem jih pridobil na
spletni strani Ministrstva za pravosodje RS je bilo, kakšno je število primerov nepravdnih
zadev, ki so jih sodišča obravnavala v določenem obdobju. Ministrstvo za pravosodje RS v
svoji izdaji letnega poročila, kjer izvaja statistična raziskovanja o poslovanju sodišč podatke
prikazuje glede na metodologijo posameznih zadev in število vseh zadev za obravnavano
obdobje enega leta. V sodni statistiki podatke prikazujejo glede na prejete zadeve, zadeve v
delu in rešene zadeve in pa zadeve nerešene v začetku leta ter število nerešenih zadev na
koncu leta. Za lažji pregled sem podatke obravnaval na enak način po okrajnih sodiščih, saj
me je zanimalo predvsem gibanje števila nepravdnih zadev glede na posamezno leto.
Podatke sem pregledal za obdobje petih let, torej med leti 2012 in 2016 in jih prikazal v spodnji
tabeli:
Leto 2012
Okrajno sodi šče

Število
nerešenih
zadev v
začetku leta

Prejete
zadeve

Zadeve v
delu

Rešene
zadeve

Število
nerešenih
zadev na
koncu leta

OJ v Lenartu
OJ v Mariboru
OJ v Slov. Bistrici

18
872
43

11
168
30

29
1040
73

18
235
25

11
805
48

Preglednica 1: Število nepravdnih zadev za leto 2012

Leto 2013
Okrajno sodi šče

OJ v Lenartu
OJ v Mariboru
OJ v Slov. Bistrici

Število
nerešenih
zadev v
začetku leta

Prejete
zadeve

Zadeve v
delu

Rešene
zadeve

Število
nerešenih
zadev na
koncu leta

11

12

23

12

11

805

156

961

294

667

48

14

62

22

40

Preglednica 2: Število nepravdnih zadev v letu 2013
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Leto 2014
Število
nerešenih
zadev v
začetku leta

Prejete
zadeve

Zadeve v
delu

Rešene
zadeve

Število
nerešenih
zadev na
koncu leta

OJ v Lenartu
OJ v Mariboru

11
667

11
230

22
870

13
331

9
539

OJ v Slov. Bistrici

40

28

68

34

34

Okrajno sodi šče

Preglednica 3: Število nepravdnih zadev v letu 2014

Leto 2015
Število
nerešenih
zadev v
začetku leta

Prejete
zadeve

Zadeve v
delu

Rešene
zadeve

Število
nerešenih
zadev na
koncu leta

OJ v Lenartu
OJ v Mariboru

9
539

10
183

19
722

12
289

7
433

OJ v Slov. Bistrici

34

26

60

19

41

Okrajno sodi šče

Preglednica 4: Število nepravdnih zadev v letu 2015

Leto 2016
Število
nerešenih
zadev v
začetku leta

Prejete
zadeve

Zadeve v
delu

Rešene
zadeve

Število
nerešenih
zadev na
koncu leta

7

8

15

7

8

OJ v Mariboru

433

198

631

254

377

OJ v Slov. Bistrici

41

37

78

47

31

Okrajno sodi šče

OJ v Lenartu

Preglednica 5: Število nepravdnih zadev v letu 2016

Iz podatkov, ki sem jih pridobil ugotavljam, da je število nepravdnih zadev po okrajnih sodiščih
zelo različno, saj število nepravnih zadev, ki so jih obravnavali na Okrajnem sodišču v Mariboru
močno odstopa od preostalih dveh sodišč. Kar pa gre sklepati, da je število nepravdnih zadev
na območju Maribora večje zato, ker pokriva večje območje z večjim številom lastnikov
posameznih nepremičnin in večjim številom prebivalcev.
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Območje geodetske uprave
Maribor
Število
Okrajno
nerešenih
sodi šče
zadev v
začetku leta
2012
2013
2014
2015
2016

933
864
718
582
481

Prejete
zadeve

209
182
269
219
243

Zadeve v delu

Rešene
zadeve

Število
nerešenih
zadev na
koncu leta

1142
1046
960
801
724

278
328
378
320
308

864
718
582
481
416

Preglednica 6: Število nepravdnih zadev na območju geodetske uprave Maribor po posameznih letih

Za boljši pregled podatkov sem na koncu združil podatke in jih podal v preglednici št. 6. V
preglednici sem podal število nepravdnih zadev za območje geodetske uprave Maribor za
obdobje petih let in pri tem ugotovil, da prejete zadeve oziroma nepravdne zadeve, ki so jih
sodišča dobila v presojo ne odstopajo bistveno ena od druge. V povprečju je prejetih zadev
bilo okrog 200, v večini na območju Maribora. Število nerešenih zadev v začetku leta je bilo na
začetku preglednega obdobja največ, do leta 2016 pa se je ta številka skoraj prepolovila. Prav
tako se je za polovico zmanjšalo število nerešenih zadev na koncu leta, kar pomeni, da so
sodišča najverjetneje začela delati dobro in učinkoviteje. To lahko sklepamo tudi po tem, da
število rešenih zadev po posameznih letih bistveno ne odstopajo ena od druge oziroma malo
naraščajo.
Tudi v drugih letnih poročilih sem zasledil da se je število prejetih nepravdnih zadev v obdobju
od leta 2012 in 2016 na okrajnih sodiščih povečevalo, prav tako število rešenih zadev. S tem
se je skrajšal tudi pričakovani čas rešitve nepravdnih zadev. Po podatkih iz Letnega poročila
o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2016, se je pričakovani čas rešitve zadev skrajšal
za 2,3 meseca in tako na koncu leta v povprečju znaša 9,2 meseca, kar pa je po mojem mnenju
še vedno preveč.
Na koncu bi rad predstavil še podatke, kateri predstavljajo temeljno nit diplomske naloge in
sicer kolikšno je število primerov sodne določitve meje, ki jih je obravnavala geodetska uprava
Maribor in jih s tem tudi evidentirala v svoj register oziroma zemljiški kataster. Po pregledu in
posredovanju podatkov s strani geodetske uprave Maribor je bilo moč razbrati, da je število
primerov, kjer se meja določi v sodnem postopku relativno majhno glede na število vseh
nepravnih zadev, ki so jih obravnavali.
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Območje geodetske uprave Maribor
Leto

2012

2013

2014

2015

2016

Število sodnih
postopkov (evidentiranje
sodnih postopkov
urejanja meje)

26

38

19

14

23

Preglednica 7: Število primerov sodne določitve meje v obdobju med leti 2012 in 2016

Iz tabele je razvidno, da je bilo največ sodnih postopkov zaključenih in s tem tudi evidentiranih
v letu 2013, kasneje je število nekoliko upadlo, kar pa gre najverjetneje pripisati tudi padcu
trgovanja nepremičnin, sedaj pa se ta številka po podatkih geodetske uprave ponovno nekoliko
zvišuje.
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6 ZAKLJUČEK
Sodni postopek ureditve meje je postopek, kjer se rešujejo razmerja med udeleženci glede
lastninske pravice, ki jo izvršujejo na svoji nepremičnini. Kot primer iz vsakdana vzemimo
drevo, ki stoji na meji med vašo in sosedovo nepremičnino. Prvo vprašanje, ki se ob tem poraja
je, od koga so sadeži, ki padejo na tla. Seveda je odgovor preprost. Plodovi so od tistega, na
katero stran pade plod s drevesa. Vendar pa nastane problem, ko pride do vprašanja od koga
je drevo iz katerega so padli sadeži.
Zato je določitev meje med zemljiščema dveh sosednjih parcel pomembna iz več razlogov.
Prvi je predvsem ta, da meja, ki je dokončno določena predstavlja pravno varnost in za sabo
potegne pravne posledice, ki se kažejo v obliki pravne veljave, s tem pa spoštovanje načel
pravnega sistema. Šele evidentiranje meje v javne evidence (zemljiški kataster in vnosi v
zemljiško knjigo) postane pravno zavezujoča za stranko sodnega postopka in pa seveda tudi
upravnega postopka, če se meja ureja v upravnem postopku ureditve meje. Vsak pa se odloči
ali bo dokončno mejo spoštoval in koristil tako kot mu naroča pravni red.
Obstajajo še druge metode reševanja zemljiških sporov, kot je alternativno reševanje sporov
pri urejanju meje. Ena izmed takšnih je mediacija, kjer poskušajo stranke s pomočjo nevtralne
tretje osebe (mediatorja) doseči mirno rešitev spora in pa arbitraža, kjer se stranke s sklenitvijo
arbitražnega sporazuma dogovorijo, da spor predložijo v reševanje arbitraži in s tem izključijo
pristojnost sodišča. Vendar pa teh v diplomski nalogi nismo posebej obravnavali, zato lahko v
zaključku navedem ugotovitve do katerih sem prišel pri obravnavi problemov na osnovi
primerov iz prakse, kjer se je meja urejala v nepravdnem postopku.
Kot že povedano, sem se v diplomski nalogi osredotočil na postopke sodne določitve meje in
reševanje zemljiškega spora skozi nepravdni postopek. Skozi pregled in predstavitev primerov
iz prakse sem ugotovil, da zemljiški spor v veliki večini nastane pri postopku ureditve meje,
veliko pa je tudi primerov, kjer se v nepravdnem postopku odloča o delitvi stvari in skupnega
premoženja s sodno delitvijo. Temelj vsakega upravnega postopka ureditve meje je dokazilo
lastninske pravice s katero se lahko postopek sploh začne. Veliko je primerov, kjer je
ugotovitev lastninske pravice povod za sodno ureditev meje. Ali pa primer, kjer stavba ni
vpisana v kataster stavb ali zemljiško knjigo zaradi neizpolnjevanja pravne obveznosti lastnika
stavbe. Velikokrat se problem pojavi pri večstanovanjskih stavbah, kjer investitorji zaradi
takšnih in drugačnih zapletov s svojimi podjetji ne poskrbijo še za določitev pravnega statusa
nepremičnine. Uporabniki pa ob nakupu ne preverijo ali je njihova nepremičnina pravno
urejena.
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Torej, kot celoto bi rad povzel, da v nepravdnem postopku urejamo premoženjska in druga
lastniška razmerja za katere praviloma velja, da so bolj kompleksne narave, saj so
posamezniki pripravljeni za nekaj centimetrom zemlje biti dolge sodne postopke in za to
pripravljeni odšteti tudi ne malo denarja.
Vendar pa želja nekaterih po še večji nadvladi in lastnini privede velikokrat do tega, da so
sodišča polna primerov, kjer meja postane sporna, pa čeprav je meja urejena in spoštovana s
strani vsaj enega mejaša. Vse to pa privede do slabših odnosov med sosedi. Zato si mora
vsak človek prizadevati, da mejo in lastnino v svojem okolju spoštuje in ohranja tako, kot je
določena bodisi v upravnem ali pa v sodnem postopku.
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