
 

 

 

 

Številka:  Up-699/12-14 

Datum:    2. 10. 2012 

 

 

SKLEP 
 

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila 

Občina Ankaran, ki jo zastopa mag. Miha Šipec, odvetnik v Ljubljani, na seji 2. 

oktobra 2012 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 383/2012 z dne 

5. 6. 2012 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. N 35/2012 z dne 3. 5. 

2012 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se Mestni občini Koper prepovesta 

odsvojitev in obremenitev naslednjih zemljišč: 

 

– parc. št. 727, 729, 809, 810, 821, 825, 828, 867, 186/7, 186/8, 242/1, 242/2, 242/3, 

716/2, 721/11, 721/9, 726/3, 803/1, 803/2, 811/1, 811/2, 827/2, 847/1, 847/2, 847/3, 

847/4, 847/5, 865/1, 868/5, 877/16, 877/19, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/5, 

878/53, 878/55, 878/56, 90, 269, 2/1, 2/2, 142/5, 147/2, 186/3, 228/12, 228/5, 228/6, 

232/1, 234/2, 716/1, 720/1, 720/2, 730/1, 730/3, 730/5, 730/6, 799/14, 827/1, 849/1, 

849/5, 849/6, 875/2, 876/3, 877/10, 878/15, 878/18, 878/19, 878/22, 878/25, 878/41, 

878/42, 878/48, 878/49, 884/1, 884/2, 888/16, 888/18, 888/27, 888/28 v celoti, parc. 

št. 866, 878/51 in 878/52 pa na solastninskem deležu Mestne občine Koper do 

2/3, vse k. o. 2594 Ankaran; 

 

– parc. št. 1752, 1796, 2068, 216.S, 309.S, 508.S, 509.S, 54.S, 59.S, 60/1.S, 60/2.S, 

385.S, 1744/1, 1744/3, 1751/2, 1751/3, 1751/4, 1753/1, 1753/2, 1754/2, 1778/1, 

1787/1, 1791/11, 1808/12, 1809/1, 1817/3, 1885/6, 2064/8, 2069/1, 1742, 1748, 

1750, 1756, 1758, 1790, 1813, 1814, 2180, 3872, 3873, 3874, 1744/2, 1744/4, 

1744/5, 1744/6, 1744/7, 1744/8, 1747/2, 1749/1, 1751/1, 1753/3, 1753/4, 1754/1, 

1754/3, 1757/10, 1757/11, 1757/12, 1757/17, 1757/19, 1757/20, 1757/7, 1757/8, 



 

 

 

1757/9, 1759/1, 1759/3, 1760/2, 1760/3, 1760/4, 1760/5, 1760/6, 1765/4, 1778/5, 

1786/2, 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1791/10, 

1791/13, 1791/8, 1795/6, 1795/8, 1808/13, 1808/16, 1808/17, 1808/4, 1808/5, 

1809/2, 1810/1, 1817/1, 1817/2, 1819/1, 1819/2, 1821/2, 1821/3, 1821/5, 1821/6, 

1827/10, 1827/12, 1827/2, 1827/20, 1827/3, 1827/5, 1848/5, 1852/1, 1854/4, 1854/5, 

1905/10, 1905/11, 1905/12, 1905/8, 1905/9, 2047/3, 2064/4, 2064/5, 2064/6, 2064/7, 

2179/1, 1791/8, 1827/14, 1827/15 v celoti, vse k. o. 2592 Jernej; 

 

– parc. št. 2, 4, 8, 12, 15, 27, 29, 38, 56, 57, 107, 111, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 

418, 469, 569, 706, 778, 780, 781, 790, 925, 926, 927, 928, 938/3, 940, 1009, 1046, 

1057, 1058, 1061, 1064, 1066, 1068, 1081, 1180, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 

1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1233, 1234, 1235, 1237, 1319, 1327, 1329, 

1357, 1360, 28/1, 1011/11, 1011/7, 1011/9, 1012/6, 1045/4, 1045/5, 106/3, 

1060/1,1065/1, 1078/2, 1082/2, 1083/2, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1085/1, 1085/2, 

1085/3, 1086/1, 1086/5, 114/1, 1178/1, 1215/1, 1216/1, 1216/3, 1217/1, 1229/1, 

1229/2, 1232/2, 1236/1, 1236/2, 1313/2, 1313/5, 1320/3, 1320/4, 1325/4, 1361/22, 

1361/31, 1361/40, 1363/1, 1364/21, 1364/30, 1364/31, 1364/32, 1365/1, 1365/13, 

1365/2, 1365/28, 1365/3, 1365/8, 1367/23, 1367/24, 1367/25, 1367/3, 1367/57, 

1367/58, 1367/8, 34/2, 444/9, 482/6, 488/2, 560/9, 561/11, 571/3, 677/3, 680/1, 

682/14, 688/1, 688/2, 720/1, 746/4, 746/5, 753/1, 775/3, 831/1, 831/2, 858/1, 881/3, 

881/4, 942/2, 945/13, 945/16, 957/12, 171, 446, 496, 521, 536, 545, 555, 556, 558, 

572, 573, 593, 621, 622, 623, 624, 803, 811, 888, 898, 1063, 1110, 1330, 1011/11, 

1011/4, 1012/8, 1013/1, 1049/1, 1059/1, 1065/2, 1176/3, 1176/6, 1177/1, 1178/2, 

1232/1, 1314/13, 1314/4, 1314/7, 1317/2, 1317/3, 1320/2, 1328/4, 1361/11, 1361/15, 

1361/17, 1361/2, 1361/22, 1361/23, 1361/24, 1361/25, 1361/26, 1361/27, 1361/3, 

1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/35, 1361/36, 1361/37, 1361/38, 1361/39, 1361/5, 

1361/8, 1362/5, 1363/24, 1363/26, 1363/29, 1363/5, 1363/6, 1364/13, 1364/25, 

1364/4, 1364/5, 1365/5, 1367/14, 1367/17, 1367/36, 1367/39, 1367/55, 170/1, 170/3, 

39/2, 444/5, 444/6, 444/7, 503/1, 537/1, 537/2, 544/1, 544/2, 544/3, 546/1, 547/7, 

559/2, 561/13, 561/2, 571/2, 576/4, 576/6, 576/8, 682/10, 685/1, 685/4, 703/4, 705/1, 

715/1, 715/3, 716/2, 716/8, 736/1, 746/6, 752/2, 802/1, 802/2, 805/1, 817/3, 818/5, 

854/1, 854/11, 854/13, 881/11, 881/2, 922/2, 923/2, 1365/32 in 945/21 v celoti, parc. 

št. 1145/2 in 547/1 na solastninskem deležu Mestne občine Koper do 1/2, parc. 

št. 1367/5 na solastninskem deležu Mestne občine Koper do 1123/1349, parc. št. 

779/3 na solastninskem deležu Mestne občine Koper do 15/100, parc. št. 

1367/30 pa na solastninskem deležu Mestne občine Koper do 7/637, vse k. o. 

2593 Oltra.  

 

3. Prepoved iz prejšnje točke izreka se zaznamuje v zemljiški knjigi.  

 

OBRAZLOŽITEV 

 



 

 

 

1. Pritožnica je v nepravdnem postopku vložila predlog za ureditev razmerij med 

skupnima lastnikoma (pritožnico in Mestno občino Koper – v nadaljevanju MOK) 

glede nepremičnin v občinski lasti na ozemlju pritožnice in predlog za začasno 

odredbo, s katero bi se MOK prepovedala prodaja posameznih od navedenih 

nepremičnin. Sodišče prve stopnje je predlog zavrglo, sodišče druge stopnje pa je 

pritožbo pritožnice zavrnilo in potrdilo sklep prve stopnje, vendar z drugačnimi razlogi. 

Poudarilo je, da je od obstoja sposobnosti biti stranka, ki je splošna procesna 

predpostavka, odvisna dopustnost predloga za sodno varstvo. Brez te sposobnosti 

naj sodišče sploh ne bi smelo vsebinsko odločati o zahtevi oziroma predlogu. Po 

mnenju Višjega sodišča pritožnica ni pravno sposobna in tako tudi ni sposobna biti 

stranka, pri čemer gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti. To stališče je Višje 

sodišče oprlo predvsem na dejstvo, da je pritožnica sicer že ustanovljena, ni pa še 

konstituirana, zato naj še ne bi pridobila pravne subjektivitete in sposobnosti za 

nastopanje v pravnem prometu. Višje sodišče meni, da občina pridobi pravno 

sposobnost šele po "izvedbi ustanovitve organizacije, ki ji pravni red priznava lastnost 

pravnega subjekta," oziroma po tvorbi ustreznega organizacijskega ustroja, s katerim 

lahko pravna oseba deluje in udejanja svoj namen.  

 

2. Pritožnica zatrjuje kršitev človekovih pravic iz 14., 22., 23. in 33. člena Ustave. 

Obširno opisuje razloge za vložitev predloga za ureditev razmerij v nepravdnem 

postopku. Navaja, da želi MOK "razlastiti" pritožnico z razpolaganjem z 

nepremičninami z njenega območja, ki so nerazdeljeno skupno premoženje pritožnice 

in MOK. Pritožnica meni, da ji stališče sodišč v času med ustanovitvijo in 

konstituiranjem organov odreka vsako možnost za sodno varstvo njenih pravic in 

premoženja. Trdi, da je bila ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-114/11 

z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) na dan izdaje te odločbe in da je tega dne 

pridobila pravno sposobnost, sposobnost biti subjekt pravic in obveznosti. Pritožnica 

poudarja, da z ustanovitvijo nove občine, ki se izloči iz druge občine, za premoženje 

teh dveh občin nastane pravni režim nerazdeljenega skupnega premoženja, pri 

katerem je za posle rednega upravljanja, vključno z odtujevanjem, v skladu z 51.b 

členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – v nadaljevanju ZLS) pogoj soglasje obeh občin. 

Pritožnica naj bi zato 9. 6. 2011 pridobila upravičenja skupnega lastnika na 

upoštevnem občinskem premoženju. Po njenem mnenju pravni red v vseh drugih 

primerih nerazdeljenega skupnega premoženja priznava pravico skupnih lastnikov, da 

zahtevajo varstvo svojih pravic zoper druge skupne lastnike v sodnem postopku (in 

sicer po postopku iz 112.–117. člena Zakona o nepravdnem postopku, Uradni list 

SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP). Ker ji je sodišče v izpodbijanem sklepu to 

pravico odreklo in jo je obravnavalo drugače od oseb v bistveno enakem položaju, naj 

bi ji kršilo pravico do enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave. Za takšno 

razlikovanje naj ne bi bilo razumnega razloga. Po oceni pritožnice dejstvo, da 

procesno nesposoben subjekt nima zastopnika, ne more pomeniti, da tak subjekt zato 

ostane brez pravic in brez možnosti, da bi te pravice sodno uveljavljal. Ker naj bi v 

drugih primerih, ko procesno nesposobna fizična ali pravna oseba v nekem trenutku 



 

 

 

nima nobenega zastopnika, pravni red vedno poskrbel, da se njene pravice 

nazadnje uveljavijo po nekem zakonitem ali začasnem zastopniku, naj bi bila 

pritožnica neenako obravnavana tudi v razmerju do teh procesno nesposobnih oseb 

in tudi v razmerju do pravnih oseb, ki so veljavno zastopane. Pritožnica zatrjuje tudi 

kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, ker do sodnega 

postopka, v katerem bi se ta pravica udejanjila, sploh ni prišlo. Pravica do sodnega 

varstva iz 23. člena Ustave naj bi bila pritožnici kršena, ker ji je bil v celoti 

onemogočen dostop do sodišča, čeprav že ima materialne pravice na nerazdeljenem 

skupnem premoženju. Teh naj zaradi izpodbijanega sklepa ne bi mogla braniti pred 

sodiščem. Pritožnica zastopa stališče, da bi ji moralo sodišče v nepravdnem postopku 

omogočiti dostop do sodnega varstva tako, da bi se določila procesno sposobna 

fizična oseba, ki bi jo zastopala (navaja tudi dva procesna instituta, ki naj bi to 

omogočala). Trdi, da sta izpodbijana sklepa prekršila tudi njeno pravico do zasebne 

lastnine iz 33. člena Ustave, in sicer v zvezi z nerazdeljenim skupnim premoženjem, 

glede katerega (kolikor so to nepremičnine, ki ležijo na območju pritožnice) naj bi 

pritožnica utemeljeno pričakovala, da bo postala njegova izključna lastnica. Pritožnica 

predlaga, naj Ustavno sodišče ob sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo za čas do 

svoje končne odločitve prepove MOK ponujanje v prodajo in prodajanje nepremičnin 

v katastrskih občinah Ankaran, Jernej in Oltra, naj ta sklep objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije ter na spletni strani MOK ter naj odredi zaznambo sklepa v 

zemljiški knjigi. V ta namen prilaga seznam 519 nepremičnin, ki naj bi bile 

nerazdeljeno skupno premoženje pritožnice in MOK in ki naj bi ležale na območju 

pritožnice.  

 

3. Dne 28. 8. 2012 je pritožnica dopolnila ustavno pritožbo. Namesto za nepremičnine 

iz prvotnega seznama sedaj predlaga prepoved odsvojitve za 507 nepremičnin iz 

novega seznama, za katere prilaga izpise iz Registra prostorskih enot Geodetske 

uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju register GURS), iz katerih naj bi bila 

razvidna njihova lega v naselju Ankaran, torej na območju pritožnice. Poleg teh 

nepremičnin predlaga enako tudi za 8 novih nepremičnin iz k. o. Jernej, na katerih naj 

bi MOK svojo lastninsko pravico vknjižila pred kratkim ali sploh še ne. Pritožnica 

predlaga, naj se začasni ukrep vendarle odredi tudi na splošnejši način, brez navedbe 

parcelnih številk posameznih nepremičnin, pač pa z opredelitvijo glede na lego na 

območju pritožnice. Opozarja, da MOK z zadnjim razpisom javne dražbe (23. 8. 2012) 

izkazuje jasno odločenost, da bo nadaljevala prodajanje ankaranskega premoženja, 

ne glede na vse ugovore.  

 

4. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O njeni 

utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano 

sodno odločbo kršene pritožničine človekove pravice oziroma temeljne svoboščine (1. 

točka izreka).  

 

5. Pritožnica predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve prepove, da bi MOK 

odtujevala nepremičnine v občinski lasti na območju pritožnice, in s tem določi način 



 

 

 

izvršitve sklepa o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo. Ta predlog 

pritožnica utemeljuje z navedbami, da bodo po eni strani brez začasnega ukrepa 

zadevne nepremičnine že v teku tega postopka odtujene (do celotne kupnine pa 

pritožnica ne bo mogla priti), po drugi strani pa bo v primeru izdaje začasnega ukrepa 

uveljavitev (po mnenju pritožnice sicer dvomljivih) morebitnih pravic MOK na 

nepremičninah v občini Ankaran zgolj časovno nekoliko odložena.  

 

6. O predlogu, kot je pritožničin, Ustavno sodišče odloča z uporabo kriterijev iz 58. 

člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 

besedilo – v nadaljevanju ZUstS), ki določa, da se ob sprejemu ustavne pritožbe 

zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo 

lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. V obravnavani zadevi je pritožnica 

s predložitvijo sklepov MOK o načrtih ravnanja s stvarnim premoženjem, objav javnih 

dražb ter namer za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega 

premoženja MOK prepričljivo izkazala, da v MOK intenzivno potekajo postopki za 

prodajo (tudi) nekaterih nepremičnin, ki ležijo na območju Občine Ankaran, torej 

pritožnice. V tej zvezi je treba upoštevati, da želi pritožnica z vložitvijo ustavne 

pritožbe v končni posledici doseči meritorno odločitev nepravdnega sodišča o 

predlogu za ureditev razmerij med MOK in seboj kot (domnevnima) skupnima 

lastnikoma nepremičnin v občinski lasti na ozemlju pritožnice in o predlogu za 

začasno odredbo v nepravdnem postopku, ki bi MOK prepovedala, da sama 

razpolaga s temi nepremičninami. To pomeni, da želi pritožnica s sprejeto ustavno 

pritožbo dejansko doseči vsebinsko presojo in po možnosti uspeh z zahtevo za 

zavarovanje svojih (domnevnih) lastninskih upravičenj prav na tistih nepremičninah, 

za katere (vsaj nekatere od njih) je MOK celo že navzven izrazila voljo, da jih želi 

samostojno prodati. Iz okoliščin primera jasno izhaja, da lahko zavrnitev predloga za 

prepoved odtujevanja občinskih nepremičnin na območju Ankarana pritožnici povzroči 

nepopravljive posledice, katerih ne bi bilo mogoče ustrezno sanirati, tudi če pritožnica 

kasneje uspe z ustavno pritožbo in v nepravdnem postopku prepriča sodišče, da je 

upravičena do zavarovanja svojih lastninskih upravičenj na navedenih nepremičninah. 

Do tistega trenutka utegne biti namreč del nepremičnin že prodan, njihova 

transformacija v bolj likvidno premoženjsko obliko pa utegne povzročiti znatno 

prikrajšanje pritožnice v postopku delitve premoženja med njo in MOK.1 Po drugi 

strani bo s predlaganim začasnim ukrepom MOK, tudi če nazadnje uspe v postopku z 

ustavno pritožbo in če se nazadnje izkaže, da je upravičena do samostojnega 

razpolaganja, utrpela le določen časovni odlog razpolaganja s spornimi 

nepremičninami, ki ne more resneje ogroziti njenih interesov. Glede na naravo 

izpodbijanih sklepov in glede na že navedene razloge je treba na podlagi tretjega 

odstavka 39. člena ZUstS v zvezi z 49. členom ZUstS določiti način izvršitve odločitve 

                                            
1
 Člen 51.c ZLS, ki določa pravila delitve premoženja med občino in novo občino, ki je nastala 

z izločitvijo določenega ozemlja iz stare občine za primer, ko med njima ni sporazuma, v 
prvem odstavku alocira nepremičnine praviloma občini, na območju katere ležijo. Za druge 
premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostne papirje tretji odstavek istega člena 
določa delitev v sorazmerju s številom prebivalcev obeh občin.  



 

 

 

senata. MOK do končne odločitve Ustavnega sodišča ne sme odsvojiti in 

obremeniti konkretno določenih nepremičnin na ozemlju pritožnice,2 pri katerih (ali 

zgolj pri določenih njihovih solastninskih deležih) že iz zemljiške knjige jasno3 izhaja, 

da je njihova lastnica MOK, in ki ležijo v katastrskih občinah Ankaran, Jernej in Oltra 

(2. točka izreka). Navedena prepoved se zaznamuje v zemljiški knjigi (3. točka 

izreka). Glede na to, da je zemljiška knjiga javna knjiga, namenjena vpisu in javni 

objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z 

nepremičninami (prvi odstavek 1. člena Zakona o zemljiški knjigi, Uradni list RS, št. 

58/03, 45/08, 28/09 in 25/11 – v nadaljevanju ZZK-1), glede katere velja načelo 

zaupanja v zemljiško knjigo (8. člen ZZK-1), po oceni Ustavnega sodišča ni potrebna 

še objava tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani 

oziroma oglasni deski MOK, kakor predlaga pritožnica. Prav tako pritožnica – glede 

na svoje dokazno breme glede dejstva, katere nepremičnine ležijo na njenem ozemlju 

– ni upravičena zahtevati, naj bi poleg dikcije iz 2. točke izreka tega sklepa Ustavno 

sodišče sprejelo še "splošnejšo formulacijo" prepovedi odsvojitve in obremenitve.  

  

7. Senat je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena, 58. člena in 

tretjega odstavka 39. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter tretje 

alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 

86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata dr. Etelka Korpič − Horvat ter 

člana dr. Dunja Jadek Pensa in Jan Zobec. Sklep je sprejel soglasno. 

 

 

  

 

 

 

dr. Etelka Korpič – Horvat 

Predsednica senata 

 

 

 

 

                                            
2
 Iz izpisov iz registra GURS je razvidno, da te nepremičnine ležijo v naselju Ankaran, torej – 

glede na 1. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11 – v Občini Ankaran. 
Ustavno sodišče v način izvršitve sklepa o sprejemu ni vključilo parc. št. 1921/1, 2132/2 in 
3820/2, vse k. o. Jernej, ker po podatkih registra GURS prva spada v naselje Barizoni in zadnji 
dve v naselje Kolomban, parc. št. 2132, k. o. Jernej, in parc. št. 373/2, k. o. Oltra, ne, ker po 
podatkih zemljiške knjige sploh ne obstajata, parc. št. 865/2, 877/18 in 878/50, vse k. o. 
Ankaran, parc. št. 1811, 507.S, 2181, 1808/1, 1808/2, 2129/2 in 2197/3, vse k. o. Jernej, ter 
parc. št. 447, 947, 1015, 1076/2, 1362/56, 172/3, 175, 176, 177/8, 177/9 in 1365/33, vse k. o. 
Oltra, pa ne zato, ker MOK ni zemljiškoknjižna lastnica teh nepremičnin. Ustavno sodišče 
poleg tega ni moglo prepovedati odsvojitve in obremenitve parc. št. 1827/11, 1827/13, 
1827/19, 2050/2 in 2199/2, vse k. o. Jernej, saj je v zemljiški knjigi kot lastnik teh nepremičnin 
vknjižena družba Kompas, Mejni turistični servis, d. d., Ljubljana, pritožnica pa ni dokazala 
svoje trditve, da se plombe, vpisane pri teh nepremičninah, nanašajo prav na predlog za 
vknjižbo lastninske pravice MOK (posledično pa tudi ne visoke verjetnosti, da bo do take 
vknjižbe prišlo). 
3
 Kar po oceni Ustavnega sodišča obsega tudi primere, v katerih je v zemljiški knjigi MOK 

(oziroma njeni pravni predniki) vknjižena še kot oseba s pravico uporabe družbene lastnine.  


