
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Odklonilno ločeno mnenje sodnice Modrijan,  

ki se ji pridružuje dr. sodnik Fišer 

 

1. Glasovala sem proti razveljavitvi sodb Upravnega sodišča in Vrhovnega sodišča ter odpravi obeh 

upravnih odločb (lokacijsko dovoljenje) in vračanju zadeve Upravni enoti Ljubljana v novo odločanje, 

ker sem prepričana, da v tem primeru niso podani razlogi kršitve 22. člena Ustave (enako varstvo 

pravic). 

 

2. Drži, da upravni organ prve stopnje dne 20. 5. 1997, ko je opravil ogled in ustno obravnavo na kraju 

samem, na ta ogled ni vabil pritožnikov, kar bi samo po sebi lahko pomenilo kršitev 22. člena, kot to 

navaja Ustavno sodišče. Vendar sta obe sodišči po mojem mnenju v tem primeru pravilno ugotovili, da 

pritožnikov zahtevek (določitev širine, utrjenosti, kvalitete in obsega možnega dostopa do parcele 

pritožnikov) ni predmet obravnavanega lokacijskega postopka in lokacijske odločbe, saj se z 

legalizacijo spornega objekta ne posega v možnosti dostopa in dovoza pritožnikov na njuno parcelo 

preko investitorjeve parcele. 

 

Pravilno je tudi stališče drugostopenjskega upravnega organa, ki sta ga potrdili tudi obe sodišči, da 

odločitev, kje natanko bo potekala služnostna pot in kakšna bo, naj bi bila stvar dogovora samih 

strank, ne pa obravnavanega lokacijskega dovoljenja. 

 

3. Sodišči sta pravilno presodili, da je dejstvo (širina, utrjenost, kvaliteta in obseg možnega dostopa do 

parcele pritožnikov), ki sta ga pritožnika tekom celotnega postopka zatrjevala, za ta postopek pravno 

irelevantno. Že iz samega namena pravice do dokaza izhaja, da je upravni organ (enako kot sodišče) 

dolžan izvesti dokaze, ki naj bi služili ugotovitvi dejstva, ki je po njegovi pravni presoji za postopek, ki 

ga vodi, pravno relevantno. Podatki o prometnih in komunalnih priključkih, ki jih mora vsebovati 

lokacijska dokumentacija in lokacijsko dovoljenje po 55. členu Zakona o urejanju naselij in drugih 

posegov v prostor, na kar se sklicujeta pritožnika, se nanašajo le na prometno in komunalno ureditev 

objekta, ki je predmet lokacijskega postopka, torej v tem primeru investitorjevega objekta, ne pa 

objekta pritožnikov. Glede na to, da je prvostopni upravni organ opravil ogled na kraju samem in da na 

ogled pritožnikov ni povabil, je že Upravno sodišče pravilno ugotovilo, da v tem primeru s tem ni bil 

bistveno kršen postopek, saj sta se pritožnika o vseh dejstvih in okoliščinah primera izjasnila v drugih 

delih postopka, in njuna udeležba na kraju samem ne bi mogla pripeljati do drugačne odločitve. 

 

Pri tem še poudarjam, da je iz listin v spisu razvidno, da imata pritožnika za svoj nelegalno zgrajeni 

objekt že pravnomočno lokacijsko dovoljenje, v katerem imata pot do svojega objekta določeno po 

parceli investitorja in sicer po isti trasi in v enaki širini, kot je ta določena v spornem investitorjevem 

lokacijskem dovoljenju. Zato bi dejstvo, ki ga pritožnika uveljavljata v tem sporu, kot pravno relevantno 

lahko uveljavljala v postopku pridobitve njunega lokacijskega dovoljenja (8. 12. 1995) za nelegalno 

zgrajeni objekt. Očitno pa zaradi dejanskega interesa tega v tistem postopku nista uveljavljala, saj je 

postalo njuno lokacijsko dovoljenje pravnomočno že pred izdajo lokacijskega dovoljenja, ki je predmet 

tega postopka. 
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