UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

RAZLASTITEV
Meliha Dizdarević

Ljubljana, marec 2011

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

DIPLOMSKO DELO

RAZLASTITEV

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:
Mentor:

Meliha Dizdarević
04034502
visokošolski strokovni študijski program Uprava prva stopnja
viš. pred. mag. Dušan Blaganje

Ljubljana, marec 2011

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA
Podpisana Meliha Dizdarević, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa
prve stopnje z vpisno številko 04034502, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:
Razlastite.
S svojim podpisom zagotavljam, da:

-

-

-

je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,
sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,
sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili,
sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,
se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS št. 21/95), prekršek pa podleže tudi
ukrepom Fakultete za upravo v skladu z njenimi pravili,
se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,
je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z
objavo dela v zbirki ''Dela FU''.

Diplomsko delo je lektorirala: Ksenija Pečnik, prof. slov. jezika.

Ljubljana, februar 2011

Podpis avtorice:

ii

POVZETEK

V diplomski nalogi predstavljam postopek razlastitve. Lastnina je temeljna človekova
pravica, ki jo varuje Ustava RS kot materialno podlago človekove svobode. Pomen lastnine
se je skozi zgodovino spreminjal.
Postopek pridobitve nepremičnin v trajno ali začasno last je urejen z Zakonom o urejanju
prostora-1 (ZUreP-1) in subsidiarno s posebnimi zakoni za posamezno področje.
Razlastitev je možna samo, če je izkazana javna korist (nepremičnina razlasti). Javna
korist je izkazana, če gre za gradnjo objektov, ki so namenjeni gospodarski javni
infrastrukturi, za potrebe države, državnih rezerv, varnosti državljanov in njihovega
premoženja ter varstva pred nesrečami. Pravna podlaga za začetek razlastitvenega
postopka je sprejet in uveljavljen državni oz. občinski lokacijski načrt (po trenutno veljavni
prostorski zakonodaji državni prostorski načrt oz. občinski podrobni prostorski načrt), s
katerim so predvidene navedene nepremičnine.
V postopku razlastitve nastopata razlastitveni zavezanec in razlastitveni upravičenec.
Ključne besede: razlastitev, postopek razlastitve, razlastitveni upravičenec, razlastitveni
zavezanec, javna korist, lastnina, odškodnina, zasebna lstnina.
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SUMMARY
EXPROPRIATION
In the degree paper I have tried to present the expropriation procedure. Property is a
fundamental human right protected by the Constitution as the material basis of human
freedom. The importance of property has changed through history.
The process of acquisition of real estate into a permanent or temporary property is
governed by the Law on Spatial Planning-1 (ZUreP-1) and the alternative with the specific
laws in each area.
Tne expropriation is possible only if it is shown by the public benefit (property ownership).
The public benefit is demonstrated in the case of construction of buildings, which are
designed to public infrastructure, of government, state reserves, security of citizens and
their property, and protection against disasters. The legal basis for starting the
expropriation procedure is adopted and implemented by the national or municipal site
plan (at the current space law or the national spatial plan, so called the municipal detailed
spatial plan), which provides that property.
In the process of expropriation occur expropriation acting person and the expropriation
beneficiary.
Keywords: expropriation, expropriation proceedings, the expropriation beneficiary,
expropriation person, public utility property, compensation, private property.
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1 UVOD

Eno najtežjih poseganj države v interese fizičnih ali pravnih oseb je prav gotovo
poseganje v lastninsko pravico. Lastnina je materialni temelj človekovega ustvarjanja,
osebnostnega razvoja in zadovoljevanja potreb. Pravni sistemi jo uvrščajo med temeljne
človekove pravice, kar pomeni, da poleg, socialne, gospodarske in ekološke (torej
družbene) funkcije opravlja tudi individualistično funkcijo.
Lastnina pa je uporabljena tudi kot instrument za zagotavljanje javnih dobrin, kot so:
zdravstvene storitve, izobraževanje, varnost države, prometne in komunikacijske
povezave itd. Izvajalci storitev za zagotavljanje teh dobrin potrebujejo stvari in pravice na
njih, ki so največkrat vezane na točno določene nepremičnine, ki so v lasti fizičnih in
pravnih oseb zasebnega prava. Državi, občinam in izvajalcem storitev z javnim
pooblastilom je v takih primerih dana možnost, da mimo volje posameznikov priskrbijo
stvari in pravice na njih za zagotavljanje javne koristi. Obstaja torej pravica skupnosti, da
prevzame stvari iz lastnine fizičnih ali pravnih oseb zaradi javne koristi ali da lastninsko
pravico obremeni s služnostjo v javno korist oziroma začasno uporabo. V obeh primerih
gre za poseg, ki ga označujemo kot razlastitev. Za razlastitev je značilno, da se z njo
razlasti lastnika nepremičnine proti njegovi volji: to je mogoče le tedaj, kadar je poseg v
lastnino ustavno dopusten in kadar je izkazan javni interes.

1.1 PREDMET IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Razlastitev pomeni odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičninah nosilcem
lastninske pravice, posameznikom, civilnopravnim osebam, podjetjem ali družbam na
način in po postopku, ki je predpisan z zakonom. To se zgodi z dokončnim postopkom – s
pravnomočno odločbo razlastitve. Obstoječa ureditev razlastitve v Zakonu o urejanju
prostora1 (v nadaljevanju ZureP-1) ima več pomanjkljivosti, ki bodo obravnavane v
nadaljevanju diplomske naloge. Pri vodenju postopka razlastitve se srečujemo z vprašanji,
ki niso dosledno rešena v samem ZureP-1 niti v posebnih zakonih, ki urejajo postopek
razlastitve za določene primere. Na ustnih obravnavah se pogosto srečujemo z usodami
lastnikov nepremičnin (razlastitvenih zavezancev), ki so že pred desetletjem izgubili posest
svojih nepremičnin, na katerih potekajo npr. javne ceste, vendar zanje še vedno niso
prejeli odškodnin.
Zanimiva je misel razlastitvenega zavezanca, ki je na koncu razlastitvenega postopka
ugotovil, da bi bilo bolje, če bi sprejel ponudbo razlastitvenega zavezanca že v predhodni
fazi razlastitvenega postopka, saj je izjavil, da je borba za njegove obdelovalne površine
bolj podobna »boju z mlini na veter«, ter da bi verjetno za sedaj razlaščeno zemljo dobil
tudi več denarja, če bi takoj sprejel prvo ponudbo o odkupu. Po drugi strani imajo
razlastitveni upravičenci že v rokah pravnomočne odločbe o razlastitvi, vendar v
1

Zakon o urejanju prostora (ZureP-1), Uradni list RS, št, 110/02, 8/03, 33/07.
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postavljenem roku ne morejo začeti graditi, saj ne morejo pridobiti posesti na razlaščenih
nepremičninah. V postopku se srečujejo z različnimi težavami kot so, da razlastitveni
zavezanec (ne) more prejeti ponujene cene, da umre ...

1.2 METODA DELA
V nalogi so uporabljeni sekundarni viri podatkov (domača in tuja strokovna literatura ter
drugi viri s tega področja) in deskriptivni pristop ter v okviru le-tega naslednje metode
raziskovanja:
- metoda generalizacije (posploševanje značilnosti dejstev in pojavov);
- deskriptivna metoda (opisovanje teorij, procesov, pojmov in primerov);
- metoda abstrahiranja (odmišljanje nebistvenega in poudarjanje bistvenih
značilnosti);
- metoda sinteze (povezovanje teoretičnih pogledov v celoto);
- metoda komparacije (primerjava več avtorjev in upoštevanje različnih pogledov za
oblikovanje popolnejše slike);
- metoda analize (razčlenjevanje teoretičnih vidikov na posamezne sestavne dele in
elemente);
- deduktivna metodo (iz splošnega sklepamo na posamezno);
- induktivna metoda (iz posameznega sklepamo na splošno).
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2 ZGODOVINSKI RAZVOJ UPRAVNIH POSEGOV V ZASEBNO
LASTNINO

Prvi koraki razlastitve segajo v čas pred našim štetjem. Prva razlastitev se je pričela, ko so
se stvari delile glede na njihovo pripadnost (delitev na stvari v lasti človeške skupnosti in
na stvari v lasti bogov). Najstarejša oblika lastninske pravice je bila najverjetneje
kolektivna lastnina rodu ali širše družinske skupnosti. Rod je bil tisti, ki je postavil meje
lovišča. Lovec ni imel odnosa do lovišča, imel ga je samo do plena in še ta je bil kultnega
pomena. Odnos do zemljišča se je verjetno razvil v poljedelski skupnosti. Lastnino si je
lastil poglavar, čeprav je zemljo obdelovala skupnost. Prav tako je bil poglavar tisti, ki je
imel pravico deliti pridelke, sadeže in plen. Lahko pa rečemo, da se je za določene
premičnine točno vedelo, komu pripadajo, saj so bili ob najdbi grobov razkriti pravi
zakladi, ki so pripadali točno določeni osebi. Le-ta naj bi jih uporabljala v posmrtnem
življenju.
O lastninski pravici lahko zato govorimo, ko obstaja možnost, da določeno stvar zahteva
več subjektov, do nje pa je upravičen samo en sam, ki lahko svojo pravico uveljavi po
pravni poti. Ko so ljudje živeli v skupnosti, je lahko posameznik, če mu je kdo vzel
njegovo stvar, zahteval, da mu jo vrnejo, oziroma je lahko drugemu prepovedal odvzem
ali uporabo. Poglavar je imel moč odločanja.
Začetek lastninske pravice gotovo sega v 3. tisočletje pr. n. št. Iz klinopisov lahko
razberemo obstoj trgovine oz. blagovne menjave, kar kaže na obstoj lastninske pravice
premičnin. Novobabilonsko pravo oz. Novobabilonski zakonik vsebuje nekaj določil, ki se
posredno nanašajo na lastninsko pravico. Pogodba pri prodaji zemljišč je bila na primer
oblikovana tako, da je bila pisana na kožo kupca, pri drugih stvareh pa je bila oblikovana s
prodajalčevega vidika. Iz teh določil lahko sklepamo, da je babilonsko pravo poznalo
lastnino premičnin in nepremičnin.
Grško pravo pozna tri obdobja, kar zadeva lastninske pravice. V prvem obdobju
obdelovalna zemlja pripada zemljiški skupnosti, ki ima pravico uporabe, vendar jo je
mogoče odvzeti. V drugem obdobju ima družinska skupnost na zemljiščih lastninsko
pravico, s katero lahko omejeno razpolaga. V tretjem obdobju je lastnik že posameznik. V
grškem pravu je imela država že veliko moč glede omejitev v javnem ali zasebnem
interesu. Država je pravico v javnem interesu odvzela ali omejila. Lahko je določila, kaj se
bo gojilo na zemljišču, kolikšen naj bo odmik med objekti. Poznali so tudi služnost oz. je
država služnost dodelila lastniku, če za svoje preživetje ni imel pogojev oz. je lahko šel na
tujo zemljo po vodo, če na svoji parceli ni imel zajetja vode. V služnosti je bilo zapisano,
koliko krat na dan in koliko vode lahko zajame na tuji parceli. Grško pravo pozna tudi
razlastitev oz. odvzem lastninske pravice v primeru storitve kaznivega dejanja (tatvine),
priposestvovanja.
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Do zaplemb premoženja je prišlo v tisti primerih, ko lastnik premoženja ni poravnal svojih
obveznosti in je zato bil dolžan državi. Enak odnos je imela država do poroka, ki ni mogel
izpolniti svoje dolžnosti. Država je premoženje prodala tudi v primeru, ko je sodba določila
tako obliko kazni (po Kranjc, 1997, str. 408).
Rimsko pravo je od vseh antičnih prav najpomembnejše in ima največji vpliv na današnje
pravo. Sodobni koncept lastninske pravice izhaja iz rimskega prava. Rimljani so zakonom
posvečali veliko časa, saj so bili ponosni, da njihova država temelji na pravici in pravu.
Lastninska pravica je bila pojmovana kot vseobsegajoča oblast. Lastninska pravica nad
stvarjo je izhajala iz teze pravice lastnika do posesti svoje stvari oz. pravica do dejanske
oblasti nad stvarjo. To je bila temeljna značilnost lastnika.
Rimsko pravo je v času vladanja vzhodnorimskega cesarja Justinijana I. v 6.
stoletjudoživelo veliko prenovo. Objavili so zbirko zakonov, ki so jo poimenovali
Justinijanov zakonik. Ta je določal, da lahko prefekt ukaže rušenje zgradbe zaradi
izvajanja javnih del, pri čemer je treba lastniku zagotoviti odškodnino v višini vrednosti
zgradbe. Ne le, da je lahko država posestniku vsak čas odvzela zemljišče, posest kot taka
ni mogla biti predmet odsvojitve s pravnim poslom, čeprav je po vsej verjetnosti prešla na
posestnikove dediče (po Kranjc, 1997, str. 421).
Prvi, ki se ni opiral na rimsko pravo, je bil Hugo Grotius. Izhajal je iz prepričanja, da je
lahko o stvarni pravici odločal samo kralj. Vladarjeva absolutna oblast se je izražala v
njegovi lastninski pravici nad vso zemljo. Fevdalne pravice na zemlji pa so zemljiškim
gospodom prav tako dajale oblast nad ljudmi na območju, ki ga je zajemal fevd V
fevdalizmu je imel zemljiški gospod pravico vzeti zemljo podložnikom za vojaške, osebne
in javne namene. (po Virant, disertacija 1997, str. 21).
Kasneje so se kot prvi primeri klasične razlastitve pojavili regali, stvarna pravica do
uporabe in izkoriščanja zemlje. Vladar je izvajal potrebne posege v zemljiško lastnino, da
so se lahko izvajali regali. Znan je rudniški regal, ki je najstarejši regal za žlahtne kovine.
Čim bolj se je država razvijala v absolutno, bolj številni so bili pojavi razlastitve.
Razlastitev je postala pravna zadeva, prepuščena prosti presoji vladarja ali njegovih
uradnikov (po Šturm, 1996, str. 274).
Zasebna lastnina je vnovič doživela razcvet v novem veku. Z razvojem manufakture in
trgovine oziroma z nastankom meščanstva je začela klasična zasebna lastnina znova
pridobivati na pomenu. Pojav posebnih zakonitih predpisov o razlastitvi pomeni prehod
razvoja razlastitve. Pri tem razvoju sta imela močan vpliv francoska Deklaracija o pravicah
človeka in državljana iz leta 1789 in Civilni zakonik (Napoleonov) iz leta 1804 (fr. Code
civil). 544. člen civilnega prava določa, da ima lastnik neomejeno pravico razpolagati s
stvarjo, če to ni prepovedano z zakonom. V 545. členu določa, da se nikogar ne sme
prisiliti, da prenese svojo lastnino na drugega, razen iz razloga javne koristi in proti
pravični predhodni odškodnini (po Virant, disertacija 1997, str. 349).
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Nemški Državljanski zakonik (BGB) iz leta 1896 določa, da se do zasebne lastnine
obnašamo po lastni volji in izključi vmešavanje drugih, če to ni v nasprotju s pravicami
drugih ali z zakonom (po Virant, disertacija 1997, str.19).
Šele ob prehodu na demokratični politični sistem je zasebna lastnina vnovič pridobila na
pomenu. Za razlastitev po prvi svetovni vojni je značilno, da so se uveljavile težnje po
razlastitvi in njenem postopku (v katerih primerih je dovoljena in kako je z odškodnino).
Socialna funkcija je bila prvič poudarjena v Weimarski ustavi iz leta 1919. Znana je po
tem, da je kot prva ustava vsebovala veliko socialnih in ekonomskih pravic. 153. člen
govori o lastnini. Lastnina postane sredstvo za doseganje zasebnih ciljev lastnika in koristi
celotne družbene skupnosti. Za razlastitev je šlo v primeru odvzema katere koli
premoženjske pravice zasebnega prava. Prav tako je bila možna razlastitev na podlagi
zakona ali z omejitvijo lastninske pravice (Orehar, 1997, str. 473).
Vidovdanska ustava (prva ustava Srbov, Hrvatov in Slovencev iz leta 1921) se sklicuje na
Deklaracijo o pravicah človeka in državljana. Razlastitev v javno korist je bila dovoljena z
zakonom in proti pravični odškodnini. Tudi kasnejše ustave ne govorijo posebej o
lastninski pravici, temveč se sklicujejo na Deklaracijo o pravicah človeka in državljana iz
leta 1789.
Država je dobila vrsto instrumentov, s katerimi je lahko posegala v lastninsko pravico.
Eden izmed najpomembnejših je bila nacionalizacija.
a) AGRARNA REFORMA
Leta 1945 je bil izdan Zakon o agrarni reformi in kolonializaciji. Z njim so bila brez
odškodnine razlaščena veleposestva, zemljiška posestva bank, podjetij, delniških družb,
zemljiška posestva cerkva in samostanov in posestva brez lastnikov. Proti delni odškodnini
so bila razlaščena posestva kmetov in nekmetov. Agrarno reformo je izvajalo Ministrstvo
za kmetijstvo s pomočjo okrajne komisije za agrarno reformo.
Z zakonom o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega ljudskega premoženja in o
dodeljevanju zermlje kmetijskim organizacijam z dne 27. 5. 1953 pa so bila razlaščena
kmetijska posestva, ki so presegala 10 ha. Odškodnina za odvzeto zemijo bi se naj
ízplačala v obveznicah v 20 Ietih brez obresti.
b) NACIONALIZACIJA
Začetek nacionalizacije je bil določen že v ustavi FLRJ z dne 31. 1. 1946, s katero so bila
razglašena za splošno ljudsko premoženje vsa rudna bogastva, vode, mineralne in
zdravilne vode, železniški in zračni promet, pošta, telefon in radio.
Z zakonom o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij iz decembra 1946 so bila
nacionalizirana vsa zasebna gospodarska podjetja. Podjetja so bila razglašena za podjetja
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splošnega državnega pomena ali za podjetja republiškega pomena. Nacionalizacija je
zajela tudi veletrgovine. Večina teh podjetij je postala državna last že z zaplembami.
Z drugo nacionalizacijo aprila 1948 so bila podržavljena vsa preostala industrijska
podjetja, zavarovalnice, elektrarne, vinske kleti, lastnina avtomehanikov, hoteli, privatne
bolnice in sanatoriji ter kinematografi. Nacionalizirana podjetja so začasno prevzela
ministrstva. Okrajna sodišča so prenesia lastninske pravice na državo.
Tretja nacionalizacija je zajela zgradbe in gradbena zemljišča. Za izvedbo te
nacionalizacije so bile pri občinskih ljudskih odborih ustanovijene komisije za
denacionalizacijo. Za nas je bila pomembna Jugoslovanska ustava, ki je strogo zavračala
vsak poskus socializacije. Od osamosvojitve l. 1993 pa se izvaja denacionalizacija, ki naj bi
popravila napake tistega sistema.
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3 OBSTOJEČA PRAVNA UREDITEV

Vsak posameznik si želi ustvariti pogoje za obstoj. Za lažji obstoj potrebuje lastnino, ki si
jo pridobi skozi življenje (ustvari, kupi, deduje …). Lastnina je identiteta posameznika.
Posameznik brez nje ne more delovati, onemogočen je njegov osebnostni razvoj in ostaja
brez funkcije v družbi. Zgodi pa se lahko tudi, da posameznik ne ostane prostovoljno brez
lastnine. Posamezniku je bila skozi zgodovino odvzeta lastnina na različne načine
(nacionalizacija, dolgovi, hipoteke, vojaške potrebe …), zato je zelo pomembno, da ima
družba postavljene norme, s katerimi varuje lastnika in posameznika. Danes je lastnina
ekonomska podlaga za njegov obstoj, zadovoljevanje potreb in svoboden ter osebnostni
razvoj. V Republiki Sloveniji kot demokratični državi je že z Ustavo določeno, da se varuje
človekova lastnina kot temeljna človekova pravica in zavaruje posameznika na
premoženjskem področju.

3.1 USTAVNA OPREDELITEV
Ustava RS že v 2. členu govori o lastnini, saj določa, da je Republika Slovenija pravna in
socialna država. V 15. členu Ustave RS je določeno, da se človekove pravice in temeljne
svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Človekove pravice in temeljne
svoboščine so omejene s pravicami drugih, ki jih določa ustava. Zakonodaja in sodstvo
zagotavljata varstvo in odpravo posledic njihove kršitve.
33. člen Ustave RS zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja. V 67. členu pa je
določen način pridobivanja in uživanja lastnine ter zagotavlja njeno socialno, gospodarsko
in ekološko funkcijo.
Ustava RS v 69. členu dopušča, da se lahko lastninska pravica na nepremičnini v javno
korist odvzame (popolna razlastitev) ali omeji (delna razlastitev) proti nadomestilu v
naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Iz tega sledi, da je razlastitev
odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini (Breznik, 2005, str. 571).
Dopustna je le zaradi javne koristi in proti nadomestilu ali odškodnini. Pogoje razlastitve
določa zakon (ne s podzakonskimi akti ali s predpisom občine).

3.2 ZAKONSKA OPREDELITEV V ZUREP-1
ZureP-1 v prvem odstavku 92. člena s pojmom razlastitve zajame samo odvzem lastninske
pravice na nepremičnini, posebej pa navede omejitve oz. obremenitve lastninske pravice
na nepremičnini, in sicer: pravico uporabe za določen čas in obremenitev z začasno ali
trajno služnostjo.
Drugi in tretji odstavek 92. člena ZureP-1 upoštevata načelo sorazmernosti, in sicer se
zahteva (Šturm, 2002, str. 55):
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-

pogoj javne koristi (kar razlastitvi daje legitimnost);
nujnost razlastitve za dosego javne koristi;
sorazmernost med pomenom (težo) razlastitvenega namena (javne koristi) in težo
razlastitve kot posega v lastninsko pravico. Razlastitev ni dopustna, če je mogoče
javno korist doseči brez razlastitve, ker država ali občina že razpolagata z
nepremičnino, ki je za dosego zasledovane javne koristi ustrezna.

-

Pod pojmom razlastitve torej lahko razumemo naslednje posege v lastninska
upravičenja:
odvzem lastninske pravice v skladu z 69. členom Ustave RS;
omejitev lastninske pravice glede na 69. člen Ustave RS, ki zajema obremenitev s
služnostjo in začasno uporabo zemljišča, ki služi konkretni javni koristi;
omejitev načina uživanja lastnine, kjer zakonodajalec s splošnim pravnim aktom
poseže v lastninska upravičenja tako grobo, da lastniku ostane zgolj gola
lastninska pravica.

-
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4 OPREDELITEV JAVNE KORISTI

Ugotovitev javne koristi je pogoj za začetek postopka o razlastitvi, ki
posebnem postopku. Razlastitveno razmerje nastane na zahtevo stranke,
javni interes. Javne koristi ne moremo enačiti z javnim interesom. Če bi
pojmovali kot javni interes, bi bil za razlastitev dovolj npr. v prostorskem
interes države ali lokalne skupnosti.

se opravi v
ki uveljavlja
javno korist
aktu izražen

Pojem javna korist zožuje interesni manevrski prostor in zahteva tehtanje teže javnega
interesa na eni in teže zasebnega interesa na drugi strani. Pojmu javna korist je
imanentno načelo sorazmernosti: obstajati mora realna javna potreba (določno in
konkretno opredeljena) za razlastitev kot primerno sredstvo za uresničitev potrebe in
neizogibno sredstvo za javno korist, sorazmerno s težo posega v lastninsko pravico, ki ga
povzroča razlastitev (Šturm, 2002, 668). Javno korist opredeljuje 93. člen ZUReP-1, ki je v
skladu z 69. členom Ustave RS pogoj za razlastitev nepremičnine in predstavlja t. i.
razlastitveni namen.
Razlastitveni namen obstaja na dveh ravneh:
- abstraktna javna korist: zakonodajalec jo opredeli v zakonodajnem postopku
(lahko je le podlaga za uvedbo razlastitvenega postopka);
- konkretna javna korist: korist, ki je ugotovljena s strani upravnega organa v
konkretnem razlastitvenem postopku.
Abstraktno je opredeljena javna korist v prvem odstavku 93. člena ZureP-1, poleg
navedenih pa se razlastitveni nameni lahko določijo tudi z drugimi zakoni2, ki lahko
predpišejo tudi postopek razlastitve, drugačen od tistega, ki ga predpisuje ZureP-1 (s
subsidiarno uporabo ZureP-1 v zadevah, ki jih posebni zakon ne ureja).
Ob pogojih obstoja državnega ali občinskega lokacijskega načrta se za namene, ki so
izrecno določeni v prvem odstavku 93. člena ZUreP-1, šteje, da je izkazana javna korist že
po samem zakonu, zato v takšnih primerih upravnemu organu ni treba v posebnem
ugotovitvenem postopku ob uvedbi razlastitvenega postopka (100. člen ZUreP-1)
ugotavljati, če je javna korist izkazana, ampak bo ugotovil le, če je za nepremičnino, ki
leži v območju omenjenega prostorskega akta, izpolnjen eden od razlastitvenih namenov,
določenih v prvem odstavku 93. člena ZureP-1.

2

Npr. Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP), Uradni list RS, 44/07; Zakon o
ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
(ZUDVGA), Uradni list RS, št. 35/95; Zakon o javnih cestah (ZJC), Uradni list RS, št. 29/97, 18/02,
50/02, 131/04, 92/05, 45/08.
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5 STRANKE V POSTOPKU RAZLASTITVE

5.1 RAZLASTITVENI UPRAVIČENEC
V skladu z 94. členom ZureP-1 je razlastitveni upravičenec lahko le država oziroma občina.
Država in občina sta nosilca teritorialnega prava. Razlastitveni upravičenec je država, če
se razlastitev izvaja za namene gradnje iz državne pristojnosti na podlagi državnega
lokacijskega načrta. Če pa se razlastitev izvaja za namene gradnje na podlagi občinskega
lokacijskega načrta ali prostorskega reda občine, je razlastitveni zavezanec občina ali
druga oseba javnega prava.

5.2 RAZLASTITVENI ZAVEZANEC
V razlastitvenem postopku nastopa razlastitveni zavezanec kot pasivno legitimirana oseba.
S pravnomočnim zaključkom razlastitvenega postopka razlastitveni zavezanec postane
dejanski razlaščenec. Kot razlaščenci lahko poleg fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava
nastopajo tudi občine in druge osebe javnega prava, razen države. Položaj stranke v
postopku razlastitve nepremičnine ima tudi oseba, ki na podlagi predložene listine o
lastninski pravici, sposobne za vpis v zemljiško knjigo, dokazuje, da je z osebo, ki je kot
imetnik lastninske pravice vpisana v zemljiški knjigi, sklenila pravni posel obligacijske
narave. Ta oseba lahko vstopi v postopek le do konca razlastitvenega postopka na prvi
stopnji, saj zaznamba začetka razlastitvenega postopka v zemljiški knjigi privede do
omejitve pravnega prometa z nepremičnino v skladu s tretjim odstavkom 100. člena
ZureP-1 in položaj iz četrtega odstavka ZureP-13 ne more več nastati.
Če nastane spor o tem, kdo je razlastitveni zavezanec, imajo vse sprte osebe pravico
nastopati v razlastitvenem postopku kot stranke v skladu s petim odstavkom 94. člena
ZureP-1.
V praksi pogosto prihaja do težav, ker je lastnik nepremičnine oseba, ki še ni vpisana v
zemljiško knjigo. Do tega lahko pride v primeru, kadar lastnik nepremičnine umre in
dedovanje še ni zaključeno oziroma dediči še niso vpisani v zemljiško knjigo ali kadar iz
datuma rojstva oziroma EMŠO izhaja, da je lastnik gotovo že pokojen, vendar dedovanje
še ni bilo izvedeno ali pa je bila predmetna nepremičnina v zapuščinskem postopku
izpuščena. Zelo zanimiv je primer, ko na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji
pride do vknjižbe lastninske pravice v korist denacionalizacijskega upravičenca (rojen
1878 – umrl 1950), pravni nasledniki pa še niso zahtevali uvedbe zapuščinskega postopka.
Zakon o denacionalizaciji4 (v nadaljevanju ZDen) namreč v primeru, da se zapuščinski
3

Pravni posel, sklenjen v nasprotju s tretjim odstavkom 100. člena ZUreP-1, bi bil
Zakon o denacionalizaciji (ZDen) Ur.l. RS, št. 27I/1991, 56/1992 Odl.US,
31/1993, 24/1995 Odl.US, 29/1995-ZPDF, 74/1995-ZZDZVP, 20/1997 Odl.US,
41/1997 Skl.US, 49/1997, 87/1997, 65/1998, 83/1998 Skl.US, 11/1999 Odl.US

4
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sicer ničen.
13/1993 Odl.US,
23/1997 Odl.US,
(16/1999 popr.),

postopekpo denacionalizacijskemu upravičencu, ki je bil pravnomočno končan, ne da bi
bilo v njem odločeno tudi o dedovanju premoženja, ki pripade tej osebi po odločbi o
denacionalizaciji, v 74. členu določa, da se postopek začne na predlog upravičenčevega
pravnega naslednika. Razlastitvenemu upravičencu ni priznana legitimacija, da bi lahko
predlagal uvedbo zapuščinskega postopka po denacionalizacijskem upravičencu glede
vrnjenega premoženja, pravni nasledniki pa zaradi medsebojnih sporov največkrat ne
želijo predlagati uvedbe razlastitvenega postopka.
V drugih primerih, ko zapuščinski postopek iz različnih razlogov še ni bil uveden,
razlastitveni upravičenec v praksi pozove matičarja, da smrtovnico posreduje
zapuščinskemu sodišču, ki mora v skladu s 164. členom Zakona o dedovanju5 (v
nadaljevanju ZD) po uradni dolžnosti uvesti zapuščinski postopek.

31/1999 Odl.US, 60/1999 Odl.US, 1/2000 Odl.US, 66/2000, 66/2000, 54/2002 Odl.US, 54/2004ZDoh-1 (56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.), 18/2005 Odl.US, 6/2008 Skl.US, 113/2008
Odl.US
5

Zakon o dedovanju (ZD) Ur.l. SRS, št. 15/1976, 23/1978, RS, št. 17/1991-I-ZUDE, 13/1994-ZN,
40/1994 Odl.US, 82/1994-ZN-B, 117/2000 Odl.US, 67/2001, 83/2001-OZ
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6 RAZLASTITVENI POSTOPEK

O razlastitvi se odloča v upravnem postopku. To pomeni, da se za postopek razlastitve na
prvi in drugi stopnji uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v
nadaljevanju ZUP), če ni glede na načelo (pravilo) subsidiarne uporabe na podlagi 3. člena
ZUP v določbah o razlastitvi, ki jih vsebuje ZUreP-16, kakšno vprašanje postopka določeno
drugače. O zahtevah za razlastitev (o dovolitvi uvedbe postopka in o sami razlastitvi)
odločajo na prvi stopnji upravne enote, na drugi stopnji pa ministrstvo, pristojno za
prostor. Odločanje je tako v rokah državne uprave, ne glede na to, ali se razlastitev opravi
v korist občine ali v korist države. Postopek se vodi dvofazno. V prvi fazi, ki se začne z
vložitvijo zahteve za razlastitev, upravni organ odloča o uvedbi razlastitvenega postopka in
izda odločbo, s katero dovoli uvedbo razlastitvenega postopka ali ne. V drugi fazi upravni
organ odloča o razlastitvi.
Krajevna pristojnost se določa po legi nepremičnine, ki je predmet razlastitvenega
postopka. Zakonodajalec lahko vedno na posebnem področju uzakoni posebno ureditev,
ki je drugačna od splošne. Zakon o javnih cestah v prehodnih določbah ohranja ureditev
19. člena ZJC-B glede postopka. Postopek razlastitve se začne z vložitvijo zahteve, o
čemer upravni organ, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti le obvesti Zemljiško knjigo in
ne izda odločbe o uvedbi razlastitvenega postopka. Upravnemu organu to povzroča
nemalo težav, saj se Zemljiška knjiga sklicuje na 112. člen Zakona o zemljiški knjigi (ZZK1, Uradni list RS, št. 58/03, 45/08), ki določa, da se obvestilu o začetku razlastitvenega
postopka s strani upravnega organa priloži tudi odločba o začetku razlastitvenega
postopka.
Razlastitveni upravičenec lahko vloži zahtevo za razlastitev do štirih let do izteka od
uveljavitve prostorskega akta, ki je predmet razlastitve. Z uveljavitvijo ZPNačrt se je
prenehal uporabljati 2. odst. 95. člena ZUreP-1.

6.1 PONUDBA ZA ODKUP
Kot predhodna faza razlastitvenega postopka se šteje faza formaliziranega pogajanja za
pravnoposlovni (pogodbeni) prenos lastninske pravice na nepremičnini. Razlastitveni
upravičenec mora pred vložitvijo zahteve za razlastitev poskusiti pridobiti nepremičnino na
podlagi pogodbe, katere sklenitev ponudi lastniku. Od vročitve zadnje ponudbe mora
preteči vsaj 30 dni, preden vloži zahtevo za razlastitev, ob tem mora obstajati identiteta
med nepremičnino, za katero zahteva razlastitev, in tisto, za katero je lastniku ponudil
odkup. Drugi odstavek 97. člena ZureP-1 določa, da se v primeru, da vročitve ponudbe za
odkup nepremičnine ni mogoče opraviti, ker prebivališče lastnika nepremičnine ni znano in
ta tudi nima zastopnika, ponudba vroči skrbniku za posebni primer, ki se ga postavi na
6

Določbe od 92.–114. člena ZUreP-1 določajo postopek razlastitve, Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) pa v 103. členu razveljavlja le drugi odstavek 95. člena ZUreP-1.
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podlagi predpisov, ki določajo pogoje in postopek postavitve skrbnika za posebne primere,
kadar je potrebno, da nekdo za premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, kadar je to
potrebno za varstvo pravic in posameznika. Pomanjkljivost določbe je v tem, da ne
določa, ali skrbnik za poseben primer lahko sklene tudi pogodbo, saj njegova pooblastila
niso določena.

6.2 SESTAVINE ZAHTEVE
98. člen ZUrep-1 našteva sestavine, ki morajo biti priložene zahtevi za razlastitev. Če je
zahteva pomanjkljiva, upravni organ pozove vložnika, da v petih dneh dopolni vlogo (ZUP,
67. člen). Če razlastitveni upravičenec zahteve ne dopolni v predpisanem roku, upravna
enota zahtevo zavrže in izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.
V razlastitvenem elaboratu mora biti natančno določen obseg nepremičnine, ki je predmet
razlastitvenega postopka, pri čemer območje predlagane razlastitve ne sme presegati
meje, določene s prostorskim načrtom. Če je za izvedbo razlastitve potrebna parcelacija
nepremičnine, mora razlastitveni elaborat vsebovati tudi načrt parcelacije (Komentar
Zakona o urejanju prostora, 2005, str. 581).

6.3 PREVZEM PREOSTALIH NEPREMIČNIN
V postopku razlastitve je treba upoštevati načelo sorazmernosti. Razlastitveni postopek
lahko zajema samo tiste nepremičnine, ki so nujne za dosego razlastitvenega namena. V
postopku pa lahko pride do situacije, ko preostanek nepremičnine nima več tržne
vrednosti, oz. ji je vrednost dejansko padla ali pa se ji bo nepremičninski pridelek zaradi
odtujitve zmanjšal. ZUreP-1 zato v 99. členu določa, da razlastitveni upravičenec
prevzame v last tudi preostali del nepremičnine. Zahtevo vloži pri pristojni upravni enoti,
pri organu, ki vodi postopek razlastitve. Le-ta mora v postopku razlastitve odločati o tej
zadevi.

6.4 ZAHTEVA ZA RAZLASTITEV NEPREMIČNIN
Če je predhodna faza neuspešna za razlastitvenega upravičenca (nepremičnine v
minimalnem roku 30 dni ni mogel odkupiti), lahko pri krajevno pristojni upravni enoti vloži
zahtevo za razlastitev. V skladu z 98. členom ZUreP-1 je zahtevi za razlastitev treba
priložiti:
1. seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev, z njihovimi podatki iz zemljiškega
katastra oziroma katastra stavb in zemljiške knjige;
2. izvleček iz ustreznega prostorskega akta, ki je podlaga razlastitvi;
3. razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne koristi in obrazložitvijo njene pravne
podlage;
4. roke izvajanja del, zaradi katerih je predlagana razlastitev;
5. ponudbo iz 2. odstavka 97. člena ZUreP-1.
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V drugem odstavku 98. člena je določeno, da mora biti v razlastitvenem elaboratu
natančno določen obseg nepremičnin, glede katerih je predlagana razlastitev, pri čemer
območje predlagane razlastitve ne sme presegati meje, določene z lokacijskim načrtom. S
to določbo oziroma vezavo na prostorski izvedbeni akt je praktično omejeno območje, na
katerem lahko občina kot razlastitveni upravičenec zahteva razlastitev nepremičnine.
Prvi predmet presoje upravnega organa so tako procesne predpostavke: pravočasnost,
popolnost in presoja aktivne legitimacije. Ker je upravni organ upravičen odločati le v
mejah zahtevka7, mora vlagatelj z zahtevo bistveno opredeliti predmet odločanja.
Zahtevek za razlastitev mora torej obsegati bistvene sestavine, pa tudi akcesorne
zahtevke, za katere ZUreP-1 omogoča, da postanejo predmet odločitve. Vloga mora
vsebovati naštete obvezne sestavine, kar pomeni, da se šteje za popolno samo, če
vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Če jih ne vsebuje, upravna enota ravna po 67.
členu ZUP (to pomeni, da mora v petih delovnih dneh v obliki dopisa od vložnika
(razlastitvenega upravičenca) zahtevati, da jo dopolni v roku, ki mu ga postavi v dopisu).
Če razlastitveni upravičenec vloge ne dopolni pravočasno, bo upravna enota zavrgla
zahtevo za razlastitev.
Izmed bistvenih sestavin je treba izpostaviti izvleček ustreznega prostorskega akta ter
razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne koristi in obrazložitvijo pravne podlage, ker
postopka razlastitve ni mogoče uvesti po uradni dolžnosti. Če se razlastitev zahteva za
namen gradnje, ki je predvidena v ustreznem prostorskem aktu, je upravičenec lahko le
Republika Slovenija. Če pa gre za razlastitev za namen gradnje, opredeljene v ustreznih
občinskih prostorskih aktih, je aktivno legitimirana konkretna občina. Problem nastane, ko
si država in občina za različne investicijske projekte s predhodnimi dogovori razdelita
naloge in pristojnosti. Upravni organ problem rešuje tako, da presodi naravo predvidene
gradnje in naravo akta, s katerim je bila ta opredeljena. Pomembna akcesorna zahtevka
sta tudi zahteva za izvedbo nujnega postopka in zahteva za ugasnitev drugih stvarnih
pravic na nepremičnini.

6.5 PREVZEM PREOSTALIH NEPREMIČNIN
Lahko se primeri, da razlastitveni zavezanec v postopku razlastitve ugotovi, da bi z
razlastitvijo dela njegovih nepremičnin zanj izgubila gospodarski pomen tudi lastninska
pravica na ostalem delu njegovih nepremičnin. ZureP-1 v 99. členu zato daje pravico, da
razlaščenec lahko zahteva, da razlastitveni upravičenec prevzame v last tudi preostali del
nepremičnine. Zahtevek za razlastitev se vloži pri UE, ki vodi postopek razlastitve. Organ
odločanja mora istočasno odločati o tej zadevi in razlastitvi.

7

Postopka razlastitve ni mogoče uvesti po uradni dolžnosti.
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6.6 ODLOČBA O UVEDBI POSTOPKA ZA RAZLASTITEV
Upravni organ najprej odloča o uvedbi postopka razlastitve, kar je prva meritorna
odločitev, ki jo mora sprejeti v postopku razlastitve. Upravni organ mora poleg presoje
javne koristi glede dopustnosti posega8 v lastninsko pravico presoditi še naslednja pogoja:
- razlastitev mora biti nujno potrebna za dosego javne koristi,
- javna korist razlastitvenega namena mora biti v sorazmerju s posegom v zasebno
lastnino.
Glede na opisani predmet odločanja, ki se mu lahko pridruži tudi odločitev o dovolitvi
pripravljalnih del, je jasno, da mora upravni organ odločitev o uvedbi razlastitvenega
postopka sprejeti le na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka. Ureditev ZUreP-1, s
katero se že v pravi fazi razlastitve zahteva odločba o začetku razlastitvenega postopka po
posebnem ugotovitvenem postopku, bistveno podaljšuje sam proces razlastitvenega
postopka, saj je po dokončni odločbi o začetku postopka glede samega odločanja o
razlastitvi ponovno treba razpisati ustno obravnavo.
Po dokončnosti odločbe o uvedbi razlastitvenega postopka se mora razlastitveni postopek
zaznamovati v zemljiški knjigi, samo če je v odločbi o razlastitvi izrecno zapisano, da
pritožba ne zadrži izvršitve na podlagi 236. člena ZUP. Upravni organ odločbo po uradni
dolžnosti pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču. Navedeno je možno doseči z zaznambo
prepovedi odtujitve ali obremenitve ali pa z zaznambo uvedbe razlastitvenega postopka.
Če bi namreč lahko razlastitveni zavezanec z nepremičnino prosto razpolagal v času
razlastitvenega postopka, ker ne bi bil zaznamovan vsaj začetek oz. uvedba
razlastitvenega postopka, bi lahko neki novi lastnik pridobil lastninsko pravico na
nepremičnini na podlagi zaupanja v zemljiško knjigo in odločba o razlastitvi ne bi imela
nobenega učinka, ampak bi bilo s strani upravnega organa treba izvesti nov postopek
razlastitve proti novemu lastniku, kar bi se lahko ponavljalo v nedogled.

6.7 PRIPRAVLJALNA DELA
ZUreP-1 v 101. členu ureja izvedbo pripravljalnih del, pri katerih gre za postopek in
izvedbo del (ureditev mej, parcelacij, merjenj, raziskav terena in drugih del na
nepremičninah, predvidenih za razlastitev), ki so podlaga za vložitev zahteve za
razlastitev. Včasih pa se z njihovo izvedbo izkoristi čas, ki je potreben za izdajo odločbe o
razlastitvi. O izvedbi pripravljalnih del mora izvajalec pisno obvestiti lastnika oziroma
uporabnika nepremičnine vsaj sedem dni pred začetkom izvajalnih del. Po določbi prvega
odstavka 101. člena ZUreP-1 o predlogu razlastitvenega upravičenca za uvedbo
pripravljalnih del odloči upravni organ s posebno odločbo, ki jo izda pred izdajo odločbe o

8

100. člen ZUreP-1 v povezavi z drugim odstavkom 92. člena ZUreP-1.
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uvedbi razlastitvenega postopka ali po njej. Tudi zoper to odločbo je možna pritožba na
Ministrstvo za okolje in prostor RS.9
Postopke, ki se nanašajo na pripravljalna dela, bi bilo treba spremeniti tako, da posebni
zakoni ne bi več dopuščali možnosti izvedbe pripravljalnih del že na podlagi zakona, brez
ustrezne odločbe. Posebni zakoni, npr. Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih10 (v
nadaljevanju: ZDVGOMP), ki urejajo področje razlastitve, po zdajšnji ureditvi dopuščajo
posege na zemljišče za potrebe raziskav, merjenj in izvedbe parcelacije že na podlagi
sprejetega prostorsko izvedbenega akta, ki je podlaga za razlastitev. To lastnike zemljišč
postavlja v neugoden položaj, saj se lahko zgodi, da jim uniči celoten pridelek na
predmetni nepremičnini. V praksi pa razlastitveni upravičenci za te posege ne pridobivajo
soglasij lastnikov niti ne plačujejo odškodnine za povzročeno škodo.
Če razlastitveni upravičenec z zahtevo za uvedbo pripravljalnih del ne uspe, razlastitveni
zavezanec lahko zahteva, da npr. Geodetska uprava RS odpravi odločbo o parcelaciji, od
predlagatelja razlastitve pa, naj odpravi vse posledice pripravljalnih del, če to ni mogoče,
pa odškodnino za vso dejansko škodo11.

6.8 ODLOČBA O RAZLASTITVI
Upravni organ z odločbo o razlastitvi v posebnem ugotovitvenem postopku odloči:
- katera nepremičnina se razlasti (potrebna natančna navedba nepremičnine, saj je
odločba o razlastitvi podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo);
- določi rok, do katerega se mora začeti gradnja, zaradi katere je bila razlastitev
sploh predlagana12,in
- določi rok oz. datum za prevzem razlaščene nepremičnine, če se stranke o tem
sporazumejo.
Tudi zoper odločbo o razlastitvi je dovoljena pritožba, o kateri odloča Ministrstvo za okolje
in prostor RS. Pritožba ima tudi v tem primeru suspenzivni učinek, kar pomeni, da zadrži
prenos lastninske pravice na posesti13 na razlaščenih nepremičninah na razlastitvenega
upravičenca. Suspenzivni učinek je možno izključiti le na podlagi prvega odstavka 104.
člena ZUreP-1, ki ureja nujni postopek razlastitve, ki ga bom obravnavala v nadaljevanju.
Z nastopom pravnomočnosti odločbe o razlastitvi je postopek razlastitve načeloma

9

Odločba o začetku pripravljalnih del mora postati pravnomočna. Tu se ne uporablja določba
drugege odstavka 236. člen ZUP, ki omogoča, da se z odločbo določi, da pritožba ne zadrži njene
izvršitve.
10
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP) Ur.l. RS, št. 111/2001, št. 14/2007,
44/2007-UPB1, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)
11
Najprej sporazumno, nato v nepravdnem postopku v skladu z Zakonom o nepravdnem postopku
(ZN), Uradni list SRS, št. 80/86, 87/02 in 131/03.
12
111. člen ZUreP-1 – kršitev tega roka ima za posledico vrnitev razlaščene nepremičnine.
13
Prenos v posest ni vezan samo na pravnomočnost odločbe, temveč tudi na plačilo odškodnine
oz. zagotovitev nadomestne nepremičnine (drugi odstavek 103. člen v povezavi s prvim odstavkom
106. člena ZUreP-1).
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končan, saj nastop pravnomočnosti načeloma pomeni, da je s tem trenutkom lastninska
pravica na nepremičnini prenesena.

6.9 NUJNI POSTOPEK
Pritožbeni postopek ter možnost upravno-sodnega varstva lahko prenos lastninske pravice
in izročitev razlaščene nepremičnine razlastitvenemu upravičencu časovno precej
odmakne v prihodnost. Razlastitev skuša uresničiti namen, ki je zasledovan z javno
koristjo, ki pa bi bil zaradi odlaganja izročitve razlaščene nepremičnine lahko močno
ogrožen. Zato predvideva nujni postopek, ki se od običajnega razlikuje le v tem, da se o
zahtevi za razlastitev odloča prednostno (procesna posledica), pritožba zoper odločbo pa
ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti (materialna posledica).
Nujni postopek se kot temelj za odločitev lahko uporabi le pri izdaji odločbe o razlastitvi,
torej pri odločitvi o prenosu lastninske pravice, ne pa že pri izdaji odločbe o začetku
razlastitvenega postopka. Predlog za nujni postopek mora biti podan že v sami zahtevi za
razlastitev in dodatno obrazložen in utemeljen14. Pritožba zoper odločbo o razlastitvi v
nujnem postopku ne zadrži njene izvršitve, zato se lastninska pravica na razlaščeni
nepremičnini prenese ne glede na to, da je še odprt pritožbeni rok, oziroma ne glede na
to, da je bila vložena pritožba, o kateri še ni bilo odločeno. Enako velja za prenos posesti
na razlaščeni nepremičnini. V primeru nujnega postopka se v okviru postopka izdaje
odločbe o razlastitvi odloči tudi o odškodnini oziroma nadomestilu za razlaščeno
nepremičnino, vendar le, če sta razlastitveni upravičenec in zavezanec do izdaje odločbe
sklenila sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, sicer jih upravni organ napoti na
sodišče za odmero odškodnine v nepravdnem postopku.
Pomembno je poudariti, da nujni postopek kljub takšnemu poimenovanju nikakor ne
predpostavlja drugačnega ravnanja upravnega organa, kot je predviden sicer, vsekakor je
enako treba upoštevati procesne pravice strank (izveden bo posebni ugotovitveni
postopek z ustno obravnavo). V praksi se je namreč dogajalo, da je upravni organ
razlagal in uporabljal določbo 104. člena ZUreP-1 tako, da je ob izdaji gole odločbe o
uvedbi postopka razlastitve odločil tudi o tistem, za kar se zdi, da bi moralo biti šele
predmet nadaljnjega postopka v okviru ugotovitvenega postopka iz 102. člena ZureP-1, v
katerem se lahko izda odločba o razlastitvi.15

14

Pritožba bo z izključitvijo suspenzivnega oz. odložilnega učinka izgubila smisel učinkovitega
pravnega sredstva, kot ga zagotavlja 25. člen Ustave RS.
15
Protiustavna naj bi torej bila takšna razlaga 104. člena, da je mogoče kot nujni postopek uvesti
že postopek po 100. členu ZureP-1 in že v tej fazi prenesti lastninsko pravico in posest na
razlastitvenega upravičenca.
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6.10 PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE
Če upravni organ, upoštevaje zahtevo razlastitvenega upravičenca, ne uvede nujnega
postopka, razlastitveni upravičenec pridobi lastninsko pravico na razlaščenih
nepremičninah v skladu s 103. členom ZUreP-1:
- s pravnomočno odločbo o razlastitvi ali
- s pravnomočno odločbo oziroma sporazumom iz 106. člena ZUreP-1, sklenjenega v
obliki notarskega zapisa.16
Izvršilni naslov za pridobitev lastninske pravice na razlaščeni nepremičnini je torej lahko
tudi posebna odločba upravnega organa, v katero vključi vsebino sporazuma o odškodnini
oziroma nadomestilu oz. sporazuma v obliki notarsko overjene listine, ki ima moč
izvršilnega naslova. Zastavlja se vprašanje, kako je lahko odločba, ki vključuje samo
sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu oziroma zgolj sporazum o odškodnini (če ima
obliko notarsko overjene listine) podlaga za pridobitev lastninske pravice na razlaščenih
nepremičninah namesto razlastitvene odločbe, saj se z njim določi le odškodnina oziroma
nadomestilo, zato sta lahko izvršilni naslov le glede tega. Možno je, da je bil namen
zakonodajalca, da v konkretni določbi 103. člena ZUreP-1 namesto »ali« zapiše besedico
»in«, saj je potem logična rešitev prvega odstavka 106. člena ZUreP-1, da se postopek
sporazumevanja o odškodnini ali nadomestilu začne 15 dni po pravnomočnosti odločbe o
razlastitvi (Breznik, 2005, str. 585).

6.11 PRIDOBITEV POSESTI
Posest je dejanska oblast nad stvarjo in ni pravica ter predstavlja pravno varovano
kvalificirano dejansko razmerje (Juhart, Tratnik in Vrenčur, 2007, str. 95). S
pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi se sicer pridobi pravica do posesti, ne pa tudi sama
posest, saj je za pridobitev posesti potrebna izročitev nepremičnine.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega dejstva, da sta kumulativno in ne alternativno
izpolnjena oba pogoja iz prvega odstavka 103. člena ZUreP-1, bi postala logična tudi
določba drugega odstavka 103. člena ZUreP-1, ki navaja, da razlastitveni upravičenec
lahko prevzame posest na razlaščeni nepremičnini (lahko zahteva izročitev nepremičnine v
posest) šele tedaj, ko plača odškodnino iz 106. člena ZUreP-1 oziroma razlaščencu
zagotovi posest na nadomestni nepremičnini. Izjema seveda obstaja, če sta v skladu z
določbo prvega odstavka 102. člena ZUreP-1 v odločbi o razlastitvi določena datum ali rok
izročitve (prevzema) razlaščene nepremičnine. V tem primeru jo razlastitveni upravičenec
lahko prevzame po izteku roka ali po datumu, določenem v odločbi o razlastitvi.
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Upravni organ najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi pozove
razlastitvenega upravičenca in razlaščenca, da skleneta sporazum o odškodnini oziroma
nadomestilu, ki je lahko podan na zapisnik pri upravnem organu, ki vodi postopek, ali pa je
sklenjen v obliki notarsko overjene listine, ki ima moč izvršilnega naslova.
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6.12 ODŠKODNINA
105. člen ZUreP-1 določa, da lastniku za razlaščeno nepremičnino pripada ustrezna
odškodnina17 oziroma enakovredna nadomestna nepremičnina. Ne glede na to, katera
oblika odmere je ali ni primarna, iz Ustave RS na podlagi 69. člena izhaja zapoved polne
odškodnine, ki zajema celotno izgubo (Virant, 2002, str. 681). Njen obseg mora biti
takšen, da prizadetemu omogoči vzpostavitev premoženjskega stanja, enakovrednega
prejšnjemu. Odškodnina mora biti denarni ekvivalent nadomestila v naravi.
Odškodnina obsega vrednost nepremičnine glede na njeno dejansko rabo in stranske
stroške, povezane z razlastitvijo, kot so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas selitve
in morebitno zmanjšano vrednost preostale nepremičnine. Slednje pride v poštev samo,
če ima preostala nepremičnina za razlastitvenega zavezanca še gospodarsko vrednost. Če
je nima, bo zahteval prevzem tudi tega dela nepremičnine na podlagi 99. člena ZureP-1.
Odškodnino in stroške, nastale v zvezi z razlastitvijo, nosi razlastitveni upravičenec, ki ima
možnost, da v primeru, če razlaščenec noče sprejeti odškodnine, svojo obveznost izpolni s
položitvijo odškodnine pri sodišču. Ta možnost bo prišla v poštev, ko bo o odškodnini
odločilo sodišče.18
ZUreP-1 pa sicer ne vsebuje posebnih določb o stroških postopka, zato stroške, ki
nastanejo organu ali stranki med postopkom, v skladu z določbami prvega odstavka 113.
člen ZUP plača tisti, ki je začel postopek. Razlastitveni upravičenec torej v praksi nosi vse
stroške postopka na prvi stopnji in stroške v zvezi s pravnimi sredstvi, ki jih razlastitveni
zavezanec priglasi, in sicer ne glede na uspeh. To pomeni še dodatno podaljšanje
postopka, saj razlastitvenega zavezanca spodbuja k vlaganju pravnih sredstev.
O plačilu odškodnine oziroma zagotovitvi nadomestne nepremičnine se torej odloči šele po
pravnomočnosti odločbe o razlastitvi, slednje je tudi kot pogoj določeno v 69. členu
Ustave RS. ZUreP-1 je zato v 114. členu za neplačilo odškodnine oziroma ne zagotovitev
nadomestne nepremičnine v roku enega leta po:
- izdaji odločbe o sporazumno določeni odškodnini oziroma nadomestilu ali
- sklenitvi sporazuma pred notarjem ali
- pravnomočni odločitvi o odmeri odškodnine
na sodišču določil odpravo (pravnomočne) odločbe o razlastitvi.
Če razlastitveni upravičenec v tem roku ne izpolni svoje obveznosti, lahko razlastitveni
zavezanec (razlaščenec) pri upravni enoti, ki je izdala odločbo o razlastitvi, vloži zahtevo
za njeno odpravo. Če je bila na podlagi odpravljene odločbe v zemljiški knjigi že vpisana
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Primernejši izraz bi bil nadomestilo ali povračilo, ker je pojem odškodnina civilnopravni pojem, v
primeru razlastitve pa z odvzemom lastninske pravice pri razlaščencu nastopi prikrajšanje v
premoženju in je v tem primeru upravičen do izravnave tega prikrajšanja, ki ga predstavlja prav
pojem odškodnine opredeljen v 105. členu ZUreP-1.
18
Glede na drugi odstavek 104. člena in šesti odstavek 106. člena ZUreP-1.
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lastninska pravica v korist razlastitvenega upravičenca,19 bo moral izrek odločbe o odpravi
odločbe o razlastitvi vsebovati vse elemente, potrebne za vpis v zemljiško knjigo.
Pri določanju odškodnine se pojavi tudi vprašanje utemeljenosti nekaterih specifičnih
ureditev (Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih), ki določajo nekatere ugodnosti,
kot je npr. dodana vrednost pri določanju odškodnine, ki lastniku objekta zagotavlja
nadomestni objekt v enaki velikosti, funkciji in kakovosti gradnje, skladno z veljavnimi
standardi in predpisi. V navedenem primeru torej razlastitveni zavezanec, katerega objekt
je treba porušiti za rekonstrukcijo javne ceste, dobi manjšo odškodnino od razlaščenca,
katerega objekt se bo porušil za izgradnjo mejnega prehoda. Takšne posebne določbe so
prav gotovo v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, ki ga opredeljuje Ustava RS v
14. členu (Sodja, 2008, str. 11).
V 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi upravni organ pozove razlastitvenega
upravičenca in razlaščenca, da skleneta sporazm o odškodnini ali nadomestilu. V
sporazumu morajo biti določeni oblika in višina odškodnine, postavljen mora biti rok v
katerem je razlastitveni upravičenec obvezan izpolniti svojo odškodninsko obveznost,
prevzeti razlaščeno nepremičnino ali izročiti nadomestno nepremičnino. Sporazum se poda
na zapisnik pri upravnem organu, ki vodi postopek. Odločilni organ izda odločbo v kateri
je vključen sporazum o razlastitvi. V kolikor je sporazum predložen v obliki notarsko
predložene listine, ima moč izvršilnega naslova. Odločba se lahko izpodbija samo iz
razlogov poravnave po zakonu o splošnem upravnem ppostopku, vendar ne zadrži
izvršitve. Če v dveh mesecih po pozivu ni sklenjen sporazum o odškodnini oziroma
nadomestilu, lahko razlastitveni upravičenec ali razlačšenec vloži predlog za odmero
odškodnine oziroma določitev nadomestila v nepravdnem postopku na pristojnem
sodišču.

6.13 DRUGE STVARNE PRAVICE
Del odločbe o razlastitvi je tudi odločitev (ki mora biti sestavni del izreka) o stvarnih
pravicah in obligacijskih pravicah20 na razlaščeni nepremičnini. V odločbi o razlastitvi je
treba navesti, ali stvarne oz. obligacijske pravice na nepremičnini ugasnejo. O tem lahko
upravni organ odloči samo na podlagi zahteve razlastitvenega upravičenca, ki jo opredeli
že v sami zahtevi za razlastitev in jo posebej utemelji ločeno od utemeljitve javne koristi,
ki je podlaga za samo razlastitev nepremičnine. Upravni organ mora nato ugotoviti, ali je
ugasnitev pravic nujno potrebna in sorazmerna z javno koristjo, ki se zasleduje z
razlastitvijo. Imetniki pravic imajo v razlastitvenem postopku položaj stranke, ki jih mora
upravni organ v skladu z drugim odstavkom 108. člena ZUreP-1 ugotoviti po uradni
dolžnosti. Iz tega izhaja, da imajo imetniki pravic položaj stranke v razlastitvenem
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To bi se lahko zgodilo v primeru nujnega postopka po 104. členu ZUreP-1.
Opredeljene v prvem odstavku 108. člena ZUreP-1, in sicer pravice iz najemne in zakupne
pogodbe.

20

20

postopku v vsakem primeru, torej ne glede na to, ali razlastitveni upravičenec predlaga,
naj njihove pravice ugasnejo, ali ne21.
Prenehanje omenjenih pravic pomeni razlastitev pravic, tako da imajo njihovi imetniki
pravico do nadomestila ali odškodnine. Višina odškodnine ali nadomestila se določa v
skladu s pravili, ki veljajo za določitev odškodnine ali nadomestila za razlaščeno
nepremičnino. Če z razlastitvijo pride do odvzema stvarne pravice, ki imetniku zagotavlja
stanovanje ali prekine trajno najemno stanovanjsko razmerje, je razlastitveni upravičenec
prizadetemu zavezan zagotoviti enakovredno pravico22. Namesto zagotovitve enakovredne
pravice se prizadeti lahko odloči za odškodnino.
Če je na razlaščeni nepremičnini hipoteka, ZUreP-1 določa, da prevzame razlastitveni
upravičenec subsidiarno odgovornost za zavarovano terjatev. Nikjer pa ni določeno, da se
odškodnina za obremenjeno nepremičnino zmanjša za vrednost obremenitve. Razlastitveni
upravičenec je zato dolžan plačati polno vrednost odškodnine in še subsidiarno
odgovarjati za zavarovano terjatev, tudi če je le-ta bistveno višja od vrednosti
nepremičnine, zakon pa ne omejuje odgovornosti razlastitvenega upravičenca do višine
vrednosti nepremičnine. Določba 108. člena ZUreP-1 tako posredno spodbuja
razlastitvene zavezance, da na nepremičnini, ki bo predmet razlastitvenega postopka,
ustanovijo hipoteko in najemna razmerja.

6.14 POSTOPEK RAZLASTITVE ZA POTREBE POKOPALIŠČA ŠENTVID PRI
LUKOVICI
Obstoječe pokopališče Šentvid pri Lukovici s svojimi prostorskimi kapacitetami pokriva
celotno območje krajevne skupnosti Prevoje – Šentvid, ki vključuje naselja: Prevoje pri
Šentvidu, Šentvid pri Lukovici, Imovica, Vrba in Prevalje.
Trend gibanja prebivalstva na navedenem območju v zadnjih treh desetletjih izkazuje
konstantno naraščanje. Večji porast prebivalstva je pričakovati zaradi doseljevanja. Ker pa
je kapaciteta obstoječega pokopališča zapolnjena in je bila izkazana potreba po širitvi, je
Občina Lukovica pričela postopek priprave OLN (Občinskega lokacijskega načrta po takrat
za prostorsko načrtovanje še veljavnih določbah ZUreP-1) za širitev pokopališča.
Postopek priprave in sprejemanja OLN se je pričel na podlagi sprejetega programa
priprave, ki je bil pred tem dopolnjen s priporočili in usmeritvami prve prostorske
konference, sklicane 2. 6. 2004, po sprejemu pa objavljen v Uradnem vestniku Občine
Lukovica, št. 5/04 z dne 11. 6. 2004. Na podlagi prostorskih planskih izhodišč, pridobljenih
smernic, usmeritev k načrtovanju prostorske ureditve in izdelanega geodetskega načrta,
je bil aprila 2005 izdelan predlog OLN za javno razgrnitev in obravnavo.
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Imajo vse pravice, ki jih določa ZUP – pravico sodelovati v postopku, vročena jim mora biti
odločba, na katero imajo pravico do pritožbe.
22
Gre za istovrstno pravico na enakovredni stavbi oziroma stanovanje pod enakovrednimi pogoji,
tako da je prizadetemu zagotovljen nek dejanski in pravni položaj.
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Z namenom seznanitve nosilcev urejanja prostora, lokalne skupnosti, zastopnikov
gospodarstva in zainteresirane javnosti je bila 5. 5. 2005 sklicana druga prostorska
konferenca. Občinski svet občine Lukovica je predlog OLN obravnaval in sprejel 11. 5.
2005. Javna razgrnitev je potekala od 20. 5. 2005 do 21. 5. 2005 z javno obravnavo 8. 6.
2005. Na podlagi sprejetih in objavljenih stališč in predlogov je bil v septembru 2005
izdelan dopolnjen predlog OLN in posredovan nosilcem urejanja prostorav mnenja. Na
podlagi pridobljenih pozitivnih mnenj je bil izdelan usklajen predlog OLN in posredovan
občinskemu svetu v sprejem.
Občinski svet občine Lukovica je 19. 12. 2005 sprejel Odlok o občinskem lokacijskem
načrtu za območje širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici. Odlok je objavljen v Uradnem
vestniku Občine Lukovica, št. 10/05, dne 20. 12. 2005. Z odlokom sprejeti občinski
lokacijski načrt, na njegovi osnovi izdelana projektna dokumentacija in izdano gradbeno
dovoljenje predstavljajo pravno podlago za umestitev ureditve v prostor.
Slika 1: Pregledna situacija, umestitev načrtovane ureditve v prostor

Vir: OLN, 2005.
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Slika 2: Načrt namenske rabe prostora

Vir: OLN, 2005.
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7

OBČINA LUKOVICA SPREJME ODLOK O OBČINSKEM
LOKACIJSKEM
NAČRTU
ZA
OBMOČJE
ŠIRITVE
POKOPALIŠČA ŠENTVID PRI LUKOVICI

Občinski svet občine Lukovica je na podlagi Zakona o urejanju prostora, Pravilnika o
vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
strokovnih podlag in Statuta Občine Lukovicana 23. seji 19. 12. 2005 sprejel sklep o
sprejemu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje širitve pokopališča Šentvid
pri Lukovici in Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišča za gradnjo na območju
širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici
v 1. členu (splošne določbe) ugotovi, da je lokacijski načrt sprejet ob upoštevanju
prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986–2000,
dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin Družbenega plana občine Domžale za obdobje
1986-1990, oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996 in 1999 (Uradni vestnik
Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03 in 6/04). Lokacijski načrt je izvedbeni prostorski akt, ki za
določeno plansko območjepodrobneje definira parcelacijo zemljišč, urbanistično,
arhitektonsko in krajinsko ureditev ter projektne rešitve gospodarske javne infrastrukture.
Po določbah veljavnega ZPNačrt občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1,
ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, spreminjajo in
dopolnjujejo pa se po postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega podrobnega
prostorskega načrta. To pomeni, da lahko po veljavni prostorski zakonodaji štejemo
starejše lokacijske načrte kot občinske podrobne prostorske načrte.
Lokacijski načrt vsebuje:
a) vsebino občinskega lokacijskega načrta
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu;
- kartografski del:
• načrt namenske rabe prostora
• načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
• načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor (pregledna situacija, ureditvena
situacija, situacija komunalne in energetske infrastrukture, vzdolžni prerez
glavne poti).
b) priloge občinskega lokacijskega načrta:
- povzetek za javnost;
- izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov občine (prikaz dolgoročnega plana
občine);
- obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta;
- seznam strokovnih podlag;
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-

predhodni pogoji, smernice, mnenja in projektni pogoji;
seznam sektorskih aktov in predpisov;
ocena stroškov za izvedbo občinskega lokacijskega načrta;
seznam tangiranih zemljišč s podatki o lastniku in zemljišču;
seznam tehničnih elementov za zakoličbo.

Občinski lokacijski načrt je izdelalo pooblaščeno podjetje za potrebe odkupa zemljišča oz.
razlastitve pokopališča Šentvid. (op.: OLN je bil sprejet za zagotovitev podlage za
pridobitev gradbenega dovoljenja in širitev pokopališča, ne pa za namen razlastitve. OLN
bi bil sprejet tudi, če bi bila lastnica zemljišča občina. Ker tako določa višji prostorski akt –
prostorski plan - je bil OLN predpisana pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.
Razlastitev je bila le posledica nemožnosti odkupa zemljišča. Lastništvo se namreč ne
ureja s prostorskimi akti).
Občina Lukovica je potrebovala za potrebe širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici del
zemljišča parc. št. 8xx k.o. Lukovica, v skladu z OLN. Zemljiškoknjižnima lastnikoma je
zato poslala pismo o nameri odkupa potrebnega zemljišča oziroma ju pozvala k sklenitvi
kupoprodajne pogodbe. V ponudbi je ponujena cena 2.450 SIT/m². Zemljiškoknjižna
lastnika F. J. in E. J. J., vsak do ½ v idealnem deležu, sta se strinjala s potrebo razširitve
pokopališča, vendar F. J. ni soglašal s ponujeno ceno, zato je občina naročila cenitev
zemljišča pri pooblaščenem cenilcu podjetju TOM-FIN, cenitve nepremičnin.

Slika 3: Ureditvena situacija M 1:500

Vir: OLN, 2005.
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Podjetje je cenitev opravilo na podlagi ogleda na terenu, naznanilnega lista, parcelacije in
podatkov naročnika. Narejen je bil izračun indikacijske vrednosti zemljišča glede na
dejansko stanje in najboljšo osnovno možno rabo. Lastnik zemljišča se ne odloča za
prodajo na prostem trgu, temveč je v prodajo prisiljen zaradi javnega interesa. V tem
primeru »prisilne« prodaje mora odškodnina nadomestiti to, čemur se mora lastnik odreči
oziroma prodaja zanj ne sme imeti neugodnih posledic. Zemljišče se je uporabljalo le za
kmetijsko obdelovanje in ni namenjeno graditvi, z vidika prodaje pa zanj obstaja
predkupna pravica Občine Lukovica. Pri cenitvi je upoštevana namembnost zemljišča pred
uveljavitvijo prostorskih aktov. Takratna trenutna raba je bila njiva z razmeroma ozkim
kolobarjem, zato je bila indikacijska vrednost zemljišča izračunana na m². Prav tako je bila
narejena analiza primerljivih podatkov o prodaji zemljišč, namenjenih za:
- prometno vrednost,
- tržno vrednost.
Prometna vrednost se izračuna na podlagi Enotne metodologije za ugotavljanje vrednosti
kmetijskih zemljišč in gozdov. Ugotavlja se na podlagi vrednosti proizvodnje za njivo 1.
kategorije in sloni na 25 % vrednosti 40-letne proizvodnje.
Tržna vrednost pa je definirana kot cena, ki je najverjetnejša in naj bi jo nepremičnina
dosegla na konkurenčnem in odprtem tržišču pod vsemi pogoji, potrebnimi za pošteno
prodajo in pri kateri tako kupec kot prodajalec delujeta previdno, razumno in z domnevo,
da na ceno niso vplivali neprimerni dejavniki.
Rekapitulacija in sklepne ugotovitve cenilca za zemljišče, ki je namenjeno širitvi
pokopališča Šentvid pri Lukovici so naslednje: »Vrednost obravnavane posesti je
izračunana na podlagi strokovnih kriterijev o najboljši možni rabi zemljišča parc. št. 8xx, k.
o. Lukovica, ki je na dan 2.5.2004 znašala 1.290 SIT/m². Vrednost obravnavane posesti,
izračunana na podlagi tržne metode primerljivih prodaj, znaša 1.106 SIT/m². Ob
upoštevanju dejstev, da prodaja ne sme imeti neugodnih posledic za lastnika zemljišča, je
mnenje cenilca, da je osnovna vrednost zemljišča 1.290 SIT/m²« (po zapisniku podjetja
TOM-FIN, d. o. o.).
Ko je Občina Lukovica dobila izhodiščno ceno, se je lotila priprave ponudbe za odkup
zemljišča, ki je potrebno za razširitev pokopališča. Iz lokacijske informacije in
prostorskega načrta je bilo mogoče ugotoviti, katero zemljišče je predvideno za razlastitev
in katere parcele bodo ponujene v odkup oz. razlastitev. Območje razširitve pokopališča
zajema samo del ene parcele, zato je bilo treba zemljišče parcelirati. Parcelacijo izvede
Območna geodetska uprava Ljubljana – Izpostava Domžale, in izda odločbo: »Za izpeljavo
odkupa potrebnih zemljišč je bila izvedena parcelacija parc. št. 8xx v k.o. Lukovica.
Parcela 8xx se je delila in nastali sta dve novi parceli 8xx/1 in 8xx/2. Parcela 8xx/2 se
nahaja znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta in je bila v celoti uporabljena za
namene širitve pokopališča«. Spremembe katastrskih podatkov so se takoj po izvedeni
parcelaciji zavedle v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah (po pravnomočnosti
Odločbe geodetske uprave št. 90312-1659/2005-5 z dne 21.12.2005).
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Občinski svet Občine Lukovica na 24. seji, dne 9.3.2006, sprejme sklep o nujni širitvi
pokopališča Šentvid pri Lukovici in ugotovitvi obstoja javne koristi, kot podlago za pričetek
postopka razlastitve. Če ne pride do odkupa zemljišča, bo Občina Lukovica primorana na
UE Domžale vložiti zahtevek za razlastitev zemljišča, ki je potrebno za širitev pokopališča
Šentvid pri Lukovici. V nadaljnjih aktivnostih Občine Lukovica se izkaže, da omenjeni sklep
Občinskega sveta ni potreben, saj je le-ta skladno s 3. odstavkom 93. člena ZUreP-1 glede
na namembnost pokopališča že s sprejemom občinskega lokacijskega načrta izkazal javno
korist za parc. št. 8xx/2 k.o. Lukovica.

7.1 PONUDBA ZA ODKUP ZEMLJIŠČA
Občina Lukovica je dobila potrebne podatke in je preko pooblaščenega odvetnika
pripravila ponudbo za odkup zemljišča parc. 8xx/2 v k.o. Lukovica. Ponudbaje bila poslana
zemljiškoknjižnima lastnikoma omenjene parcele v k.o. Lukovica (E.J.J., stanujoči v
Avstraliji, in J.F. stanujočemu v Lukovici). Ker E.J.J. živi v tujini, si je postavila
pooblaščenca, ki jo je zastopal v omenjeni zadevi.
V ponudbi št. 519/06 z dne 15.3.2006 je bilo navedeno:
• cena za m² zemljiščapo uradni cenitvi (1.290,00 SIT);
• kupnina bo nakazana v roku 30 dni od dneva notarske overitve kupoprodajne
pogodbe;
• izročitev kupljene nepremičnine v posest se izvede naslednji dan po plačilu
celotne kupnine;
• vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe in zemljiškoknjižnega vpisa nosi Občina
Lukovica.
Občina Lukovica je s to ponudbo, na podlagi določil Zakona o urejanju prostora v tistem
delu, ki ureja postopek razlastitve, poskušala odkupiti zemljišče, ki ga je potrebovala za
izvedbo razširitve pokopališča Šentvid v javno korist. V ponudbi je bilo jasno zapisano, da
bo Občina Lukovca v primeru, da do sklenitve kupoprodajne pogodbe ne pride v roku 30
dni, prisiljena nadaljevati razlastitveni postopek.
Solastnica parcele 8xx/2 k.o. Lukovica E.J.J. je proučila prejeto ponudbo in pristala na
ponujeno ceno zemljišča, potrebnega za širitev pokopališča. J.F., solastnik parcele 8xx/2
k.o. Lukovica, se je strinjal s potrebo širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici, vendar pa se
ni strinjal s ponujeno ceno. Med drugim v svojem dopisu z dne 3.4.2006 navaja: »Kot
prvo naj navedem, kot sem že navajal v razgovorih, ni sporna pridobitev zemljišča za
namen širitve pokopališča Šentvidu pri Lukovici. Prav tako v času izvedbe ni bilo
parcelacije. Tudi o vrednosti zemljišča po m² smo se že pogovarjali. Že takrat sem vam
povedal, da je vrednost 1m² zemljišča 90 EUR. Ne vem, kaj naj rečem na vašo ponudbo.
Če vzamemo za primerjavo, ko je bilo arondirano zemljišče – njivam, za namen postavitve
sušilne naprave, so to zemljišče plačali 6-krat dražje kot njivo – 5,375 EUR x 6 znaša
32,25 EUR. Pa mi povejte, kaj lahko rečem na vašo ponudbo. Glede odkupa zemljišča se
lahko pogovarjamo in dogovarjamo na osnovi plačila nezazidanega stavbnega zemljišča
ali, če hočete na kratko, gradbenega zemljišča.«.
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Ker do sklenitve odkupa ni prišlo (solastnica parcele 8xx/2 E.J.J. se je strinjala s ponujeno
ceno, vendar se s solastnikom parcele J.F. ni bilo mogoče dogovoriti) in ker je širitev
pokopališča nujna in v javno korist, je razlastitveni upravičenec skladno z Zakonom o
urejanju prostora na pristojni Upravni enoti vložil zahtevo za razlastitev in predlog za nujni
postopek. Kljub temu, da solastnica E.J.J. ne nasprotuje prodaji svojega deleža zemljišča,
je v postopku ni mogoče obravnavati ločeno. To pomeni, da postopek razlastitve lahko
poteka le za celotno zemljišče in za vse (so)lastnike hkrati.

7.2 PRVA FAZA RAZLASTITVENEGA POSTOPKA
Do sklenitve pogodbe o prodaji zemljišča med razlastitvenim upravičencem in
razlastitvenim zavezancem ni prišlo, in ker razlastitveni upravičenec do pridobitve
nepremičnine ne more pričeti s pripravljalnimi deli, je posledično onemogočena izvedba
izgradnje načrtovanega infrastrukturnega objekta, zato razlastitveni upravičenec poda
predlog za razlastitev in v njem navede vse potrebne zahtevke ter odločilni organ prosi:
- da odloči na podlagi 96. člena in drugih določb o razlastitvi, ki jih vsebuje ZureP-1,
in izda odločbo o začetku razlastitvenega postopka za nepremičnino ter ugotovi,
da je javna korist izkazana, in odloči o uvedbi postopka razlastitve, prepove
promet in bistveno spreminjanje nepremičnine. Skladno z drugim odstavkom 108.
člena Zurep-1 ugotovi, da stvarne pravice na nepremičninah, ki so predmet te
zahteve, ugasnejo in predlaga zaznambo začetka postopka razlastitve v zemljiški
knjigi;
- da naslovni organ po nujnem postopku v skladu s 104. členom Zurep-1 odloči o
razlastitvi nepremičnine oz. odvzemu lastninske pravice na nepremičnini in
pridobitvi posesti v korist Občine Lukovica ter predlaga izbris zaznambe postopka
razlastitve in vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah;
- da naslovni organ odloči o odškodnini oz. nadomestilu ali stranke napoti na sodišče
za odmero odškodnine v nepravdnem postopku.
Na osnovi zahtevka odločilni organ UE Domžale 6.7.2006 skliče prvo obravnavo. V
zapisniku št. 352-40/2006-2581 je zapisano oziroma ugotovljeno:
- ustna obravnava je bila razpisana zaradi razjasnitve stvari in ugotovitev dejstev in
okoliščin, potrebnih za odločitev v predmetni zadevi razlastitve;
- vabilu so se odzvali lastniki in njihovi pooblaščenci. Upravni organ pozove
pooblaščence, naj podajo svoje pripombe in predloge v roku 15 dni od ustne
obravnave oz. od dneva prejema;
- vodja postopka je prisotne stranke pozval, naj podajo pripombe oz. predloge k
dotedanjemu postopku.
UE Domžale prične s postopkom razlastitve in na ustno obravnavo pozove razlastitvena
zavezanca in razlastitvenega upravičenca. Prva ustna obravnava je potekala 14.8.2006.
Na zapisnik so bile podane naslednje izjave zavezancev za razlastitev in njihovih
pooblaščencev:
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-

-

-

E.J.J. oziroma njena pooblaščenka je izjavila, da je že podala svoje mnenje o
strinjanju z razlastitvijo in o predhodni ponudbi o odkupu zemljišča, potrebnega za
širitev pokopališča;
pooblaščenec zavezanca za razlastitev v zvezi s predmetno zadevo je izjavil, da je
dobil predlog od odvetnika Občine Lukovica za odkup in priloženo »nezakonito«
cenitev. F.J. se je strinjal z odkupom, vendar ne z višino ponujene cene za m²
zemljišča. Menil je, da je vrednost zemljišča 6-krat nižja od vrednosti, ki se je
plačevala v času nacionalizacije v letih 1958–1962. Pooblaščenka E.J.J. je izjavila,
da se solastnica zemljišča strinja z razlastitvijo in v zvezi s tem nima pripomb.
izjava pooblaščenca Občine Lukovica glede na podane izjave razlaščencev se je
glasila: »Glede na poslano ponudbo za odkup in ker do sporazuma o ceni ni prišlo
(nihče v postavljenem roku ni podal svoje pripombe ali predloga) in so izpolnjeni
bili vsi pogoji za razlastitev, je Občina bila primorana vložiti predlog razlastitve in
nadaljevati postopek.«

Iz zapisnika prve obravnave je razvidno, da med strankami ni prišlo do soglasja in so se
morale dogovoriti za naslednjo obravnavo.
Naslednji narok obravnave je bil za 13.9.2006. Iz zapisnika obravnave je razvidno, da se
obravnave niso vsi udeležili. Pooblaščenka H.K. se obravnave ni udeležila, vendar je svojo
izjavo podala na zapisnik. Strinja se s prodajo deleža razlastitvene parcele, kar je
povedala že na predhodni obravnavi. Na zapisnik so bile podane še ostale izjave:
- na ustni obravnavi pooblaščenec razlastitvenega zavezanca F.J. opozori, da se na
pristojnem sodišču vodi postopek za ugotavljanje zakonitosti sklepa o dedovanju.
Navaja, da so bili Fe.J. oče E.J.J. in brat F.J. izločeni iz dedovanja predmetne
nepremičnine ter da lahko pride do zapleta: »Če bo dokazano, da je bil Fe.J.
nepravilno oziroma nezakonsko izločen iz dedovanja oz. se dokaže, da sta pravna
lastnika razlastitvene parcele brata F.J. in Fe.J in ne njegova zakonita hči E.J.J. kot
»trenutna« lastnica, bi bila izdana odločba neveljavna. Če se bo postopek rešil
pred odločitvijo sodišča, bo morala Občina Lukovica poskrbeti, da bo nov lastnik
prejel finančna sredstva, ki bodo določena za plačilo poštene odškodnine;«
- glede na izjavo pooblaščenca razlastitvenega zavezanca je pooblaščenec
predlagatelja razlastitve podal izjavo, da sta stranki v postopku zemljiškoknjižna
lastnika nepremičnine, ki se razlašča, in naj se postopek vodi glede na izkazano
lastninsko pravico. Predlaga pa tudi, da se solastnika parcele F.J. pozove, da se
izjasni o svojstvu solastniškega deleža, katerega solastnik je;
- F.J. je izjavil, da se ne strinja z odločitvami, dokler ne bo vedel, koliko denarja bo
dobil.
Po danih izjavah so bili prisotni pozvani, da podajo morebitne predloge o dotedanjem
vodenju postopka. Zapisnik je bil zaključen in glasno prebran, prisotni nanj niso imeli
pripomb.
Iz zapisnika je razvidno, da sta se razlastitvena zavezanca strinjala z razlastitvijo, vendar
se lastnik F.J. ni strinjal s ponujeno ceno. Ker sta solastnika v idealnem deležu, se
postopek razlastitve vodi za vso parcelo in za vse lastnike.
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Prvostopenjski organ je preučil dane izjave inpriloženo dokumentacijo ter odločil in izdal
odločbo št. 352-40/2006-20221, dne 19.2.2007.

7.3 ODLOČBA V POSTOPKU PRVE FAZE
RS, UE Domžale, prvostopenjski organ, na zahtevo Občine Lukovica in na podlagi ZureP-1
odloči in izda odločbo št. 352-40/2006-20221 dne 19.2.2007 v upravni zadevi J.F.in E.J.J.
glede razlastitve nepremičnine. V odločbi se je ugotovilo naslednje:
- da je z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za območje širitve pokopališča
Šentvid pri Lukovici izkazana javna korist za širitev pokopališča Šentvid pri
Lukovici;
- da je Občinski svet Občine Lukovica 9.3.2006 sprejel sklep št. 16/24/06 o nujni
širitvi pokopališča Šentvid pri Lukovici in da v ugotovitvi obstoja javna korist za
razlastitev;
- na podlagi tako ugotovljene javne koristi je za potrebe širitve pokopališča Šentvid
pri Lukovici dopustna razlastitev za to potrebnega zemljišča, zato se uvede
postopek razlastitve nepremičnine parc. št. 8xx/2 – njiva v izmeri 4960 m²,
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 6xx,k.o. Lukovica, kjer je vknjižena
lastninska pravica za F.J. do ½ in E. J.J.do ½;
- začetek razlastitvenega postopka se zaznamuje v Zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Domžalah;
- dokler razlastitveni postopek ni pravnomočno končan, ni dopusten promet z
nepremičnino parc. št. 8xx/2, k.o. Lukovica, ali njeno bistveno spreminjanje, razen
prodaje razlastitvenemu upravičencu oziroma prodaje tretji osebi, če se
razlastitveni upravičenec s tem strinja. Pravni posel, sklenjen v nasprotju s to
odločbo, je ničen;
- stroški postopka niso bili zaznamovani.
V skladu z določili zakona in postopkomje bilo strankam omogočeno, da sodelujejo in se
izrečejo o predmetni zadevi. Dotedanji postopek je predstavljal le prvo fazo
razlastitvenega postopka, to je izdajo odločbe o ugotovitvi javne koristi gradnje in uvedbi
razlastitvenega postopka. Določitev višine odškodnine ni predmet postopka. Če ne pride
do sporazuma o višini odškodnine, nastopi tretja faza razlastitvenega postopka, ki se
odloča v nepravdnem postopku na sodišču.
Na podlagi pravnomočne odločbe UE Domžale o uvedbi razlastitvenega postopka Okrajno
sodišče v Domžalah v zemljiški knjigi odredi zaznambo razlastitvenega postopka in izda
sklep.

7.4 SKLEP
Okrajno sodišče v Domžalah, je po zemljiškoknjižni referentki M. K. v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti po uradni dolžnosti, dne 24.4.2007, SKLENILO na podlagi odločbe UE
Domžale št. 352-40/2006-20221 z dne 19.2.2007, da se pri nepremičnini parc. št. 8xx/2,
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k.o. Lukovica, v lasti F.J. do ½ in E.J.J. do ½, odreja ZAZNAMBA RAZLASTITVENEGA
POSTOPKA. V zbirko listin se vloži izvirnik odločbe UE Domžale št. 352-40/2006-20221 z
dne 19.2.2007.

7.5 ZAČETEK DRUGE FAZE RAZLASTITVENEGA POSTOPKA
Na podlagi pravnomočne odločbe in zaznambe razlastitvenega postopka na pristojnem
Okrajnem sodišču je RS, UE Domžale, Oddelek za okolje in prostor in gospodarske
dejavnosti, kot upravni organ začel z drugo fazo razlastitvenega postopka. V prvi fazi
postopka je bila ugotovljena in dokazana javna korist. V nadaljevanju postopka pa je
treba ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev o zahtevi za razlastitev
nepremičnine. Določiti je treba roke, v katerih je razlastitveni upravičenec dolžan pričeti z
gradnjo objekta oziroma ugotoviti, ali na parceli obstajajo kakšne stvarne pravice, in
ugotoviti možnosti za sklenitev sporazuma o višini odškodnine in določitev roka za
sklenitev sporazuma.
Ker je šlo v obravnavani zadevi za nujni postopek v skladu s 104. členom ZureP-1, je
vodja postopka prisotne seznanila, da razlastitveni upravičenec na razlaščeni nepremičnini
pridobi lastninsko pravico in posest z izdajo odločbe o razlastitvi, saj pritožba zoper to
odločbo ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobitve posestvi. Ne glede na navedeno
so prisotne stranke povabljene, da se dogovorijo o roku ali datumu za prevzem razlaščene
nepremičnine. Če ne bo prišlo do sklenitve sporazuma, bo upravni organ stranke glede
odmere višine odškodnine za razlaščeno zemljišče napotil na pristojno sodišče, ki odloča o
tej zadevi v nepravdnem postopku.
Odločilni organ zato razpiše ustno obravnavo, na kateri se posredujejo nova dejstva in
dokazi oz. predlogi. Narok ustne obravnave druge faze razlastitvenega postopka je bil
16.5.2007 na UE Domžale, Oddelek za okolje in prostor. Na zapisnik št. 352-40/200620221 so bile podane naslednje ugotovitve:
- razlastitveni upravičenec je za odgovor o pravični odškodnini ponujal 8 EUR/m²,
plačljivo po sprejetju proračuna občine;
- razlastitveni upravičenec predlaga upravnemu organu, da v najkrajšem roku izda
razlastitveno odločbo, ker razlastitveni upravičenec potrebuje lastništvo zaradi
pridobitve gradbenega dovoljenja (posest potrebuje najkasneje do 15.9.2007 –
datum predvidene gradnje);
- ugotovi se, da nepremičnina nima stvarnih bremen;
- lastnica parcele E.J.J. (do ½) se strinja z razlastitvijo in sprejme postavljene roke
glede prenosa lastninske pravice in posesti na razlaščeni nepremičnini;
- solastnik parcele F.J. je izjavil, da se strinja z razlastitvijo nepremičnine. Sprejme
tudi rok glede prenosa lastninske pravice in posesti na razlaščeni nepremičnini,
vendar se zaenkrat ne more odločiti glede ponujene višine odškodnine ter
predlaga, da se posvetuje s svojim pooblaščencem. Če se bo odločil za sklenitev
sporazuma, bo tega sklenil do postavljenega roka;
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vodja postopka je prisotne stranke pozval, naj podajo pripombe oz. predloge k
dotedanjemu postopku.
in izjave:
- pooblaščenec razlastitvenega zavezanca odv. M.V. sporoča UE Domžale stališče
F.J. glede možnosti sklenitve sporazuma o odškodnini: »Ker se zemljišče nahaja v
neposredni bližini pokopališča, in je zato šteti, da bo zemljišče namenjeno za
gradnjo objektov, F.J. zahteva 60EUR/m² in le pod tem pogojem bo pripravljen
skleniti ustrezno pogodbo.«.
- E.J.J. izjavi, da se še vedno strinja z razlastitvijo nepremičnine, sprejema tudi
postavljene roke glede prenosa lastninske pravice in posesti na razlaščeni
nepremičnini.
-

Stranke v postopku so podale izjave, iz katerih je razvidno, da se lastnik razlastitvene
parcele ne strinja s ponujeno ceno in ni mogoče doseči sporazuma. Odločilni organ UE
Domžale prisotne pozove,da podajo svoje mnenje, dokaze na zapisnik, zato se ustna
obravnava zaključi.
Dopis/odgovor F.J. z dne 29.5.2007 v zvezi z razlastitvijo in ponujeno ceno za
odkup:Solastnik parcele št. 8xx/2 v k.o. Lukovica, F.J., se ne strinja s predlagano višino
odškodnine za razlaščeno zemljišče, ostaja pri prvotno ponujeni ceni 8 EUR/m², ki je bila
podana na ustni obravnavi.
Dopis z odgovorom razlastitvenega upravičenca Občine Lukovica z dne 30.5.2007 o
razlastitvi navaja:
a) Glede na bistvena razhajanja udeležencev razlastitveni upravičenec ugotavlja, da
sporazuma o višini odškodnine med udeleženci v upravnem postopku ne bo moč
doseči, zato upravnemu organu predlaga, da v čim krajšem času izda odločbo o
razlastitvi, udeležence pa glede višine odškodnine napoti na vložitev predloga na
pristojno sodišče.
b) Glede na dopise Občine Lukovica in F.J. na UE Domžale, ki vodi postopek razlastitve,
do dogovora ni prišlo, zato RS, Upravna enota Domžale, izda odločbo glede na
posredovane odgovore v postopku razlastitve zemljišča 8xx/2, k.o. Lukovica in o
odkupu razlastitvenega zemljišča za potrebe širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici.
V odločbi št. 352-40/2006-20221 z dne 7.6.2007 odloči:
- v korist upravičenke Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, se razlasti
nepremičnina parc. št. 8xx/2– njiva 4960 m², vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 6xx, k.o. Lukovica, kjer je vknjižena lastninska pravica za F.J. in E.J.J. vsakega
do ½;
- z dnem izdaje te odločbe se v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah po
uradni dolžnosti izbriše zaznamba razlastitvenega postopka in vknjiži lastninska
pravica na nepremičnini parc. št. 8xx/2– njiva v izmeri 4960 m².
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-

-

-

navedeno nepremičnino prevzame razlastitvena upravičenka z dnem 15.9.2007. Po
navedenem roku je razlastitvena upravičenka dolžna pričeti z gradnjo širitve
pokopališča Šentvid pri Lukovici;
razlastitvenega zavezanca in razlastitvenega upravičenca glede odškodnine, ker do
sporazuma o odkupu nepremičnine ni prišlo, napoti na Okrajno sodišče v
Domžalah, kjer lahko vložita predlog za odmero odškodnine oziroma določitev
nadomestila v nepravdnem postopku;
pritožba zoper to odločbo ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti
na razlaščeni nepremičnini.

Sledi naslednja obrazložitev:
V fazi razlastitvenega postopka je upravni organ izdal odločbo, opravil ustno obravnavo,
na kateri so bilaugotovljena vsa dejstva in okoliščine, pomembne za določitev o zahtevi za
razlastitev.
Razlastitveni upravičenec je pridobil PGD projekt, predviden začetek gradnje je 15.
september 2007. Ugotovljeno je, da predlagana nepremičnina nima stvarnih bremen ter
razlastitveni upravičenec za dogovor o pravični odškodnini ponuja 8 EUR/m² zemljišča,
plačljivega po sprejetju proračuna Občine Lukovica. Ker razlastitveni upravičenec v roku
30 dni od vročitve ponudbe nepremičnine ni uspel pridobiti s sklenitvijo pogodbe, je vložil
predmetno zahtevo za razlastitev. Zahtevo je vložil pravočasno, to je pred pretekom roka
4 let od uveljavitve občinskega lokacijskega načrta za območje širitve pokopališča Šentvid
pri Lukovici. Glede predloga razlastitveneupravičenke, naj se razlastitev izvede po nujnem
postopku, skladno s 104. členom ZUreP-1, se postopek lahko izvede le v primeru, da gre
za izgradnjo objekta javne infrastrukture lokalnega pomena. Nujnost pridobitve lastnine
pa dokazujejo roki izvajanja del, razvidni iz Načrta razvojnih programov Občine Lukovica
za obdobje 2006–2009, za kar so zagotovljena tudi finančna sredstva.
Odločba je bila izdana na podlagi 96. člena in 1. odstavka 108. člena ZureP-1. Ker gre v
predmetni zadevi za nujni postopek po določilih 104. člena ZureP-1, pritožba zoper to
odločbo ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti na razlaščeni
nepremičnini.
Zoper odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
v Ljubljani v roku 15 dni od vročitve odločbe.

7.6 SKLENITEV SPORAZUMA
Po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi parcele št. 8xx/2 v k.o. Lukovica Občina Lukovica
kot razlastitveni upravičenec in solastnica do ½ deleža omenjene parcele E.J.J. skleneta
sporazum o odkupu zemljišča po ponujeni pravični odškodnini 8 EUR/m². Občina Lukovica
je dogovorjeno odškodnino nakazala na račun razlastitvene zavezanke v zakonitem roku.
Solastnik razlaščene parcele št. 8xx/2, lastnik do ½, v k.o. Lukovica se ni strinjal s
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ponujeno odkupno ceno, zato se pritoži na drugostopenjski organ Ministrstvo za okolje in
prostor RS v Ljubljani.

7.7 PRITOŽBA NA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Razlastitveni zavezanec F.J., solastnik razlaščene parcele št. 8xx/2 v k.o. Lukovica, je
20.6.2007 vložil pritožbo zoper odločbo RS, UE Domžale,št. 352-40/2006-20221 na
Ministrstvo za okolje in prostor RSv Ljubljani. V pritožbije med drugim navedel: »Strinjam
se z razlastitvijo, toda ob predhodnem plačilu ustrezne odškodnine, in sicer gre za
zemljišče, ki gaje treba oceniti kot stavbno zemljišče. Ne strinjam se z odločitvijo
upravnega organa, ker o tem ni odločil on sam in treba je uveljavljati odškodnino v
nepravdnem sodnem postopku.« Prepričan je, da se upravni organ na ustnih obravnavah
ni »zavzemal« za stališče o višini odškodnine, po njegovem prepričanju ne sme odločiti o
vknjižbi lastninske pravice pred plačilom odškodnine. Prav tako se ne strinja, da je
upravičen pričeti z gradbenimi deli. Meni, da bi moral upravni organ prve stopnje
upoštevati, da odločba postane pravnomočna, saj je napadena odločitev v nasprotju s
pravili pravne države. Ob tem pa tudi ni osnove za prepis lastninske pravice na občino, saj
je pogoj za vpis novega lastnika pravnomočna upravna odločitev. Napadena odločba torej
ne more predstavljati izvršljivega naslova, ker ni izvršljiva.
Iz predhodne cenitve je razvidno, da gre za kmetijsko zemljišče, kar pa le-to po njegovem
mnenju ni, zato predlaga ponovno cenitev. Prav tako se je na odločbo št. 352-40/200620221 pritožila zainteresirana stranka Fe.J (oče solastnice razlaščene parcele 8xx/2 k.o.
Lukovica J.J.F). Kot zainteresirana stranka je uveljavljal naslednje pritožbene razloge:
»Bistveno kršitev upravnega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja
ter zmotne uporabe materialnega prava.« Predlaga, da pritožbeni upravni organ,
Ministrstvo za okolje in prostor R Slovenije v Ljubljani, tej pritožbi ugodi in razveljavi
napadeno odločitev in zadevo vrne upravnemu organu prve stopnje v ponovno
obravnavanje in odločanje. V odločbi je bilo določeno, da se zemljišče parc. št. 8xx/2 k.o.
Lukovica razlasti v korist Občine Lukovica. Omenjeno zemljišče je v solasti brata F.J in
njegove hčere E.J.J., vsakega do ene polovice.
Sledi obrazložitev: Na ustni obravnavi je že opozoril, da bo sprožil postopek zaradi
ugotovitve, da je neupravičeno razdedinjen v zapuščini po materi V.M. Zainteresirana
stranka je tožbo dejansko vložila, in sicer pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Razlastitveni
zavezanec je njegova hči E.J.J., ki je solastnica razlaščene parcele. Pritožitelj v sodnem
postopku dokazuje, da ni razloga, da je dedno nevreden, in je mnenja, da bi moral
upravni organ počakati z odločbo oz. do odločitve sodnega organa v tej dedni zadevi ali
pa sprejeti ustrezno začasno odredbo na tej osnovi. F.J. je prepričan, da v primeru
uspešnosti v sodnem postopku ne bi dobil ustrezne odškodnine oz. bi mu nastala
nenadomestljiva škoda, prav tako je prepričan, da je zemljišče namenjeno za gradbene
namene in je ponujena cena desetkrat prenizka.
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Ministrstvo za okolje in prostor RS, drugostopenjski organ, zadevo prouči na podlagi
dokazov in ZUreP-1 in izda sklep.

7.7.1 Sklep
RS, Ministrstvo za okolje in prosto, o pritožbi Fe.J. zoper odločbo Upravne enote Domžale,
št. 325-40/2006-202201 z dne 7.6.2007, izda SKLEP št. 35020-44/2007-4 z dne
10.8.2007, ter v obrazložitvi navede: »Pritožba Fe. J. se zavrže, ker je pritožba Fe.J.
vložena po neupravičeni osebi, zaradi česar jo je bilo treba zavreči na podlagi 2. točke
129. člena Zakona o upravnem postopku. Iz dokumentacije ni bilo razvidno, da Fe. J. v
tem razlastitvenem postopku ni imel položaja stranke v postopku ter da ne izkazuje
pravnega interesa, da zavaruje svoje bodoče morebitne oz. negotove pravne koristi.
Pritožbeni organ je ocenil, da v tem upravnem postopku ni možno zavarovati morebitnih
negotovih pravic in pravnih koristi. Pritožbeni organ meni, da v tem postopku ne gre za
predhodno vprašanje v smislu določb 147. člena Zakona o splošnem upravnem postopku,
zato je organ štel, da je njegova pritožba vložena po neupravičeni osebi in jo je iz tega
razloga zavrgel«.

7.7.2 Odločba
Pritožba F.J. ni utemeljena:
- pritožbeni upravni organ je zavrnil pritožbo na podlagi 1. odstavka 248. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku, ker je ugotovil, da je bila odločba
upravnega organa prve stopnje pravilna, pritožba pa neutemeljena;
- pritožbeni organ je kljub temu, da F.J. ni zahteval povrnitve stroškov tega
postopka – jih je samo specificiral, odločil in zavrnil povrnitev glede na to, da
pritožnik ni uspel v pritožbenem roku;
- zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dopusten upravni spor
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni po prejemu
te odločbe. Tožba se lahko vloži pisno pri navedenem sodišču ali po pošti.
Ker E.J.J. sprejme ponudbo, se z njo dne 10.10.2007 pred notarjem sklene Sporazum o
določitvi odškodnine, s katerim se je Občina Lukovica zavezala razlastitvenemu zavezancu
za razlastitev ½ deleža predmetne nepremičnine plačati dogovorjeno odškodnino.

7.8 DOPOLNILNA TOŽBA
F.J. je 15.10.2007 vložil dopolnilno tožbo zaradi odprave odločbe RS, Ministrstva za okolje
in prostor, št. 35020-44/2007-7 z dne 10.8.2007, ter PREDLOG ZA IZDAJO DELNE SODBE.
Tožeča stranka je sodišču predlagala, da izda odločbo o izplačilu dela pravične odškodnine
za razlaščeno zemljišče po predlagani ceni Občine Lukovica v pisni nameri z dne
22.4.2004 v višini 10 EUR za m² 15 dni pod izvršbo, drugi del oziroma razliko do polne
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odškodnine pa po ceni, ugotovljeni s sodbo sodišča v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe
nasl. sodišča pod izvršbo.
Okrajno sodišče v Domžalah je razpisalo narok v nepravdni zadevi zaradi predloga za
odmero odškodnine. Na obravnavi so ugotovili, da gre za osebo javnega prava, ki je
vezana na že izdelano izvedeniško mnenje zunaj postopka, zato ni mogoče sklepati sodne
poravnave oziroma so tovrstna pogajanja nemogoča. Občina Lukovica predlaga, kar lahko
preberemo iz sklepa z dne 16.6.2008, da sodišče postavi sodnega izvedenca kmetijske
stroke. Na obravnavi so tudi ugotovili, da je bilo razlaščeno zemljišče kmetijsko, sedaj pa
poteka postopek spremembevrste rabe. Prav tako se še doda, da je za omenjeno
zemljišče že bila izplačana odškodnina solastniku parcele za polovico zemljišča za m² v
višini 8 EUR.
Na podlagi sklepa, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Domžalah 18.6.2008, podjetje Grad
inženiring, d.o.o., izvede cenitev nepremičnine. Cenitev opravi Karin Fincinger, sodna
cenilka in izvedenka gradbene stroke. Glede na prejete podatke in trenutno stanje izda
Poročilo o ocenitvi vrednosti št. 385/08 z dne 7.11.2008.

7.9 POROČILO SODNEGA CENILCA
Izvedeniško mnenje je bilo narejeno glede na:
- namembnost zemljišča pred uveljavitvijo prostorskega akta, ki je osnova za
razlastitev, je opredeljena za območje zelenih in rekreacijskih površin, skladno z
Družbenim planom Občine Domžale (pred 20.12.2005);
- na dan uvedbe razlastitvenega postopka je bilo zemljišče s sklepom o sprejemu
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu na območju širitve pokopališča Šentvid pri
Lukovici skladno s 3.členom opredeljeno za območje širitve pokopališča z vsemi
spremljajočimi ureditvami;
- cenitev nepremičnine je izvedlo podjetje GRAD, d.o.o., in sicer sodna cenilka in
izvedenka gradbene stroke;
- na osnovi predložene dokumentacije in opravljenega ogleda na kraju samem ter
veljavne zakonodaje je izračunala odškodnino za razlaščeno zemljišče v znesku
6,19 EUR/m².
Glede na izdelano poročilo sodnega cenilca in izračunane cene zemljišča 6,19 EUR/m²,
razlaščeni F.J. v dopisu 25.12.2008 Občino Lukovica zaprosi za sklenitev pogodbe in
plačilo pod enakimi pogoji kot solastnico E.J.J., ki je že bila izplačana.
Na dopis nasprotnega udeleženca Občina Lukovica dne 29.1.2009 odgovori, da sprejmejo
predlog za sklenitev pogodbe za odškodnino za zemljišče, vendar po ceni 7 EUR/m².
Dne 11.3.2009 Lukovica prejme dopis od zastopnika F.J., da je F.J. umrl in da ima stike s
pokojnikovim bratom Fe.J., ki naj bi bil edini dedič po pokojnem bratu. Po sklepu o
dedovanju postane Fe.J. prvi naslednik po pokojnem F.J.. Preko zastopnika 24.9.2009
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obvesti Okrajno sodišče v Domžalah, da se ne strinja z višino vrednosti razlaščenega
zemljišča in predlaga, da sodišče razpiše narok v tej zadevi.
Sodišče je na podlagi Zakona o upravnem sporu tožbo zoper odločbo UE Domžale zavrnilo
kot neutemeljeno, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega
upravnega akta pravilen inda je odločba pravilna terpo zakonu utemeljena. Sodišče
ugotovi, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je
sklep pravilen in utemeljen na zakonu, tožbo zoper sklep pa zavrne kot neutemeljeno. Če
tožnik v svoji tožbi ne uveljavlja kakšnesvoje pravice ali pravne koristi oz. če po tem
zakonu ne more biti stranka, UE Domžale tožbo drugotožnika zoper izpodbijano odločbo
zavrže.
V sodbi Upravnega sodišča Republike Slovenije U 2084/2007-19 z dne 20.1.2009 se
odloči, da se tožba zoper sklep Ministrstva za okolje in prostor, št. 35020-44/2007-4 z dne
10.8.2007 in tožba zoper odločbo Upravne enote Domžale, št. 352-40/2006-20221 z dne
7.6.2007, zavrneta.

7.10 SKLEP RS, OKRAJNO SODIŠČE V DOMŽALAH
Okrajno sodišče v Domžalah je zoper nasprotnega udeleženca F.J po dediču Fe.J. v
nepravdnem postopku sklenilo, da je Občina Lukovica dolžna plačati nasprotnemu
udeležencu Fe.J. odškodnino v 30. dneh od izdaje sklepa, v primeru zamude z izplačilom
zakonitih zamudnih obresti.
Obrazložitev je bila naslednja: Razlastitveni upravičenec je predlagal odškodnino 8
EUR/m². Nasprotni udeleženec se z višino odškodnine ni strinjal. Menil je, da 8EUR/m² ne
more biti pravična odškodnina, ker je predlagatelj v Pismu o nameri še pred sprejemom
lokacijskega načrta širitve pokopališča in še pred izdelavo cenilnega zapisnika za odkup
ponujal 10 EUR/m² in je mnenja, da je predlagateljica razlastitve zavezana k plačilu vsaj
10 EUR/m². Odgovor razlastitvene upravičenke je bil, da je prišlo pred razlastitvenim
postopkom do pogajanj in dogovarjanja o višini cene, da Pismo o nameri nikdar ni bilo
obojestransko podpisano, da v času pogajanj še ni bil znan predmet pogodbe in da se
bodo stranke o višini odškodnine dogovorile v času sklenitve pogodbe o prodaji. Ker ni
prišlo do sklenitve pogodbe o prodaji, je predlagateljica razlastitve pristopila k uvedbi
razlastitvenega postopka in ni bila zavezana plačila odškodnine po ponujeni ceni pred
izračunom. V samem postopku je bila ponujena cena, ki jo je ugotovil sodno zapriseženi
izvedenec. V zadevi je šlo za določitev odškodnine v postopku razlastitve, zato je bilo
zopet izdelano izvedeniško mnenje. Sodna cenilka je na podlagi kriterijev ZUreP-1
ugotovila, da bi bila pravična odškodnina za omenjeno zemljišče 6,19 EUR/m², kar je
merodajno za sodišče in za nadaljevanje postopka s pravnim naslednikom Fe. J..
Občina Lukovica11.01.2010 prejme sklep N/34/2007 kot razlastitvena upravičenka. Iz
izreka izhaja, da je dolžna nasprotnemu udeležencu Fe.J. plačati odškodnino, in sicer v 30
dneh od izdaje sklepa.
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8 ZAKLJUČEK
Postopek razlastitve je urejen v ZUreP-1 in je dolgotrajen postopek, ki ne omogoča
izpolnitve zahteve po sprejemu odločitve upravnega organa v razumnem roku. Prav
gotovo so glede na sodne zaostanke v vseh vrstah postopkov razlogi tudi sistemske
narave, vendar bi z dobro racionalizacijo postopka razlastitve dosegli, da bi bil postopek
bolj ekonomičen in hitrejši. S tem bi namreč razlastitveni upravičenec hitreje pridobil
lastninsko pravico in posest na nepremičnini, razlastitveni zavezanec pa odškodnino za
razlaščeno nepremičnino. V praksi se namreč dogaja, da kljub (pre)številnim predvidenim
pravnim sredstvom varstvo pravic razlastitvenega zavezanca ni učinkovito, saj postopek
ne omogoča, da bi prejel odškodnino hkrati z izgubo lastninske pravice. Na drugi strani
razlastitvenemu upravičencu ni omogočena pridobitev lastninske pravice in posesti v
najkrajšem možnem času.
Tako posledično ni možna hitra in učinkovita uresničitev javne koristi, čeprav je več kot
utemeljena za izvedbo določenih investicij razlastitvenega upravičenca, s katerimi bi
zagotovil javno dobrino celotni skupnosti. Upravni organi so zato nemalokrat v
nezavidljivem položaju, saj ob zakonitem vodenju razlastitvenega postopka do samega
prenosa lastninske pravice in posesti na razlastitvenega upravičenca pride v nekaj letih in
ne v nekaj mesecih, kot se to s strani razlastitvenega upravičenca včasih napoveduje v
medijih.
Poleg dolgotrajnosti postopka je ureditev postopka razlastitve urejena tudi v drugih
posebnih zakonih in v primerjavi s postopkom, urejenim v ZUreP-1, se poraja vprašanje
načela enakosti pred zakonom na podlagi 14. člena Ustave RS. Razlastitveni zavezanec je
namreč na podlagi posebnih ureditev upravičen do nekaterih ugodnosti v primerjavi z
ureditvijo v ZUreP-1, kar je prav gotovo vprašljivo glede na razlago načela enakosti, da je
različno obravnavanje pred zakonom ustavno dopustno le, če je za sprejeto ureditev
podan en sam stvarno upravičen oz. stvarno utemeljen razlog, ki na podlagi različnih
dejanskih stanov utemeljuje različno obravnavanje. V razlastitvenih postopkih namreč
pride do različnega obravnavanja razlastitvenega zavezanca le glede na to, kje se
nepremičnina nahaja, saj za različna področja zagotavljanja javnih služb veljajo različne
ureditve postopkov, ki razlaščajo nepremičnino.
S postopkom razlastitve nepremičnine za potrebe širitve pokopališča Šentvid pri Lukovici
sem skušala prikazati in dokazati, da je postopek kljub javnemu interesu in strinjanju z
razlastitvijo ter vodenju postopka po 104. členu ZureP-1 dolgotrajen. Med postopkom, ki
sem ga opisala, je prišlo tudi do smrti ene od strank, kar seveda tudi vpliva na potek in
odločanje v postopku. Postopek ni samo dolgotrajen, prav tako je tudi dražji za stranko.
Reševanje sporov je v prihodnosti morda mogoče skrajšati s postopkom mediacije.
Mediacija je način reševanja spora, v katerem nevtralna tretja oseba strankam pomaga
doseči sporazum, ki razrešujenjihov spor in na novo ureja medsebojna razmerja. Zaradi
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svoje narave dela lahko mediacija z rednim postopkom vodi k rešitvam, ki so hitrejše,
cenejše in bolj prilagojene interesom strank. Postopek je hitrejši, neobvezujoč in zaupen
ter ne vpliva na pravni položaj stranke v primeru, da v mediaciji ne sklenejo poravnave.
Glede na dejstvo, da je Višje sodišče v Ljubljani ponudilo Občini Lukovica mediacijo v
predmetni zadevi, vendar žal šele po končanem sodnem postopku na krajevno pristojnem
sodišču, ko je Občina Lukovica že izplačala celotno odškodnino za razlaščeno
nepremičnino, menim, da se mediacija počasi le uveljavlja v sodnih postopkih in da bo v
prihodnosti postala njihova stalnica.
Domnevam, da je diplomska naloga vsaj delno prikazala nekatera odprta vprašanja
postopka razlastitve, ki bi jih bilo treba urediti s spremembo in dopolnitvijo ZUreP-1 z
namenom, da bo postopek učinkovitejši in bolj jasen, kar bi koristilo tako upravnim
organom na eni in razlastitvenim zavezancem in upravičencem na drugi strani.
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