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1. Glasovala sem za osnutek odločbe v tej zadevi. V ločenem mnenju želim opozoriti na nekatere 

probleme, ki nastajajo v tovrstnih postopkih. Izhajam iz 11. točke obrazložitve odločbe Ustavnega 

sodišča, v kateri je ugotovljeno, da je potek meje med parcelami pravdnih strank v tej zadevi eno 

izmed odločilnih dejstev, ker je od tega dejstva odvisno, ali je ustavni pritožnik s svojimi dejanji 

posegel v javno pot. 

 

2. Res je sicer, da je varstvo javnega dobra mogoče doseči tudi z lastninsko negatorno tožbo, če te 

zakon ne izključuje. Nobenih zakonskih ovir za takšno tožbo ne vidim, ko gre za poseg v javno pot, ki 

ovira ali onemogoča splošno rabo javne poti. Kot sem pojasnila že v članku Javno dobro v novi pravni 

ureditvi[1] druge pravne poti (npr. prijava inšpekcijskemu organu) pogosto ne omogočajo učinkovitega 

varstva, kar se je po podatkih v spisu zgodilo tudi v obravnavanem primeru. 

 

3. Vendar pa je negatorna (opustitvena in prepovedna) tožba smiselna le v primerih, ko ni spora o 

tem, kje javna pot poteka in kakšen je njen obseg. Ko gre torej za spor o tem, ali zaprtje poti ali 

postavljena ovira na njej (npr. stojnica) posegata v splošno rabo ali ne. V obravnavani zadevi je bilo 

nesporno le to, da je pot javno dobro, ki je kot takšno vpisano tudi v zemljiški knjigi, in da je njegova 

lastnica občina. 

 

4. Iz trditvene podlage spisa izhaja, da naj bi toženec (ustavni pritožnik) na pot postavil traktor, zabil 

kol in pot tudi delno spodkopal tako, da naj bi s tem oviral njeno splošno rabo. Med pravdnim 

postopkom se je pokazalo, da je meja med pritožnikovima parcelama in javno potjo sporna. Iz spisa je 

razvidno, da se je izvedenec opiral na katastrske izmere iz leta 1953, do nastavitve nove zemljiške 

knjige pa naj bi prišlo leta 1966. Iz slik je razvidno slabo stanje poti in različna širina na posameznih 

odsekih. Sodišče se je v dolgotrajnem postopku ukvarjalo predvsem z ugotavljanjem meje, ker je 

ustavni pritožnik zatrjeval, da je sporni del poti njegova njiva. Ne glede na ugotovitev, da so bili mejni 

ugotovitveni postopki neuspešni in da se meja ne ureja v pravdnem, temveč v nepravdnem postopku, 

je sodišče za potrebe te pravde nadaljevalo z ugotavljanjem meje. Občina je predlagala izvedbo 

dokaza z izvedencem geodetske stroke. Izvedenec je za potrebe te pravde sicer mejo ugotovil, vendar 

pritožnik z njegovimi ugotovitvami ni bil zadovoljen. V ponovljenem postopku, v katerem je sodišče 

odločalo o obsegu vrnitve v prejšnje stanje, je bil nato postavljen izvedenec gradbene stroke, ki je 

mejo ugotovil nekoliko drugače, sodišče pa je v novi prvostopenjski sodbi ugotovilo, "da ni pristojen za 

ugotavljanje meje". Sodišče prve stopnje je celo zapisalo, da "je bilo s pomočjo sodnega izvedenca 

geodetske stroke ... že pravnomočno ugotovljeno, kje poteka meja med parcelama pravdnih strank" 

(glej 11. in 12. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča). 

 

5. Če je meja med javno potjo, ki ima status javnega dobra, in sosednjimi parcelami, ki takšnega 

statusa nimajo, sporna, je negatorna tožba lastnika javne poti ponavadi preuranjena ali vsaj vodi v 

dolgotrajno dokazovanje, ki ima učinek samo v tem postopku. Če je meja sporna, pa čeprav so pred 

tem sledili ugotovitveni postopki, ki so se končali neuspešno, bi lastnik javnega dobra bolj modro 

ravnal, če bi najprej sprožil ustrezne postopke za ugotovitev obsega javnega dobra (morda bi v 

takšnem primeru moralo priti do spremembe ali dopolnitve kategorizacije) in šele nato (če bi spor še 

naprej obstajal) z lastninsko tožbo zahteval prenehanje posegov vanj. 

 

6. Za javne poti in meje s sosednjimi parcelami veljajo predvsem naslednji predpisi: Zakon o javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl., v nadaljevanju ZJC), Zakon o nepravdnem postopku (Uradni 
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list RS, št. 30/86 in nasl., v nadaljevanju ZNP) in od 1.1. 2003 tudi Stvarnopravni zakonik (Uaradni list, 

št. 87/02, v nadaljevanju SPZ). 

 

7. V 14. točki 14. člena ZJC je določeno, da je javna pot občinska cesta. V 82. členu ZJC je določeno, 

kdo in kako upravlja občinske ceste. Občina sprejme odlok o občinskih cestah, v katerih uredi 

upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami, in 

kategorizira občinske ceste. ZJC je občinam za izdajo odloka določil rok enega leta. Kategorizacija je 

akt, s katerim po ZJC določena cesta postane javno dobro. Kategorizacija načrtovanih rekonstrukcij 

obstoječih občinskih cest ter posledične spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo na 

podlagi predpisov o urejanju prostora v prostorskem planu občine (sedmi odstavek 3. člena ZJC). 

Postopek in merila za kategorizacijo občinskih cest, kakor tudi za spremembo in dopolnitve 

kategorizacije, določa Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni listi, št. 49/97). Občina 

določi tudi način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest. 

 

8. Iz spisa ni razvidno, ali je občina na območju, kjer se nahaja sporna javna pot, sprejela navedeni 

odlok ali ne, in tudi ne, ali je javna pot kategorizirana v skladu z ZJC. ZJC v 3. točki prvega odstavka 

14. člena govori tudi o nekategoriziranih cestah, toda tudi zanje mora njen lastnik določiti prometni 

režim in pogoje uporabe v skladu s predpisi o varnosti. In to lahko stori le, če je jasno, kakšno površino 

zajema in kje poteka. 

 

9. ZNP (členi 131 do 135, 138 in 139) in SPZ (77. in 78 člen) določata pravila za ureditev sporne meje 

med sosednjimi zemljišči, pri čemer ni odveč opozorilo, da je treba mejo med javnim dobrom in 

sosednjim zemljiščem določiti po močnejši pravici (primerjaj drugi odstavek 2. člena ZJC). Pomembna 

je tudi nova določba v SPZ, ki ureja domnevo o obstoju močnejše pravice, če je ta dokončno urejena v 

katastrskem postopku (drugi odstavek 77. člena). Iz spisa ni razvidno, ali je občina po neuspelih 

ugotovitvenih postopkih poskušala urediti mejo na drug način. 

 

10. Vse navedeno kaže na to, da so dolgotrajne pravde, ki jih sprožajo občine, ki sicer niso opravile 

vseh svojih dolžnosti v zvezi z javnimi potmi, večkrat nepotrebne in izguba časa. Naj zato to ločeno 

mnenje zgolj opozori na probleme, ki jih sodna praksa zaznava na tem področju. Če javne poti niso 

vzdrževane ali se z dolgoletno rabo meja s sosednjimi parcelami zabriše, mora občina v okviru svojih 

pristojnosti najprej ugotoviti, kje pot sploh poteka in kakšen je njen obseg. Šele nato bo lahko uspešno 

zahtevala od sosedov, da ne posegajo v to (jasno razmejeno) javno dobro. 

 

11. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS , št. 26/99 in nasl.) v 1. točki prvega odstavka 205. 

člena v zvezi s 13. členom ureja način, kako je mogoče doseči odločitev o predhodnem vprašanju, ki 

ga pravdno sodišče samo ne more rešiti z učinkom pravnomočnosti. 

 

 

mag. Marija Krisper Kramberger 

 

 

Opomba: 
[1]Pravna praksa, št. 4/98 - Priloga 
 


