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1. Izrek odločbe sem lahko podprl. Tu dodajam le tri podrobnejše komentarje k 

posameznim vidikom te tehnično dokaj zapletene odločbe. S prvima dvema pojasnjujem, 

zakaj sem posamezne točke izreka lahko podprl kljub temu, da so me do določene mere 

nagovorili tudi argumenti strani, ki ji Ustavno sodišče s posamezno odločitvijo ni pritrdilo. 

V tretjem pa se do določene mere oddaljim od (možne razlage) načina, na katerega 

obrazložitev odločbe izpeljuje posledico enega od ugotovljenih neskladij. 

 

 

I. 

 

2. Predlagateljica je očitek, da je Občina Postojna območje "Poček" nezakonito opredelila 

kot območje stavbnega zemljišča, za katerega se odmerja nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča, utemeljevala z dvema pomembnima argumentoma: da območje 

"Poček" sploh ne sodi med (zazidana ali nezazidana) stavbna zemljišča v smislu drugega 

ali tretjega odstavka 218.a člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ker ni komunalno 

opremljeno; ter da bi zanj v skladu z Zakonom o obrambi (ZObr) in izvedbenimi predpisi 

morala priti v poštev izjema za zemljišča za potrebe ljudske obrambe. 

 

3. Prvi od navedenih argumentov bi po moji presoji, seveda z ozirom na konkretne 

okoliščine posameznega primera, lahko bil upošteven. Vendar pa razumem, zakaj se 

odločba z njim ne ukvarja, ampak se osredotoča zgolj na drugi argument. Pravovarstvena 

potreba je bila namreč izkazana v zvezi s postopki, v katerih nadomestilo ni bilo 

odmerjeno ravno zato, ker so pristojni organi zavzeli stališče, da se za območje "Poček" 

uporabi izjema za zemljišča za potrebe ljudske obrambe (glej 32. in 42. točko obrazložitve 

odločbe). To stališče je bilo predmet presoje in zanj je Ustavno sodišče (s 1. točko izreka) 

ugotovilo, da je napačno. To pa seveda še ne pomeni, da bi Občina nadomestilo lahko 

odmerjala od vseh zemljišč na tem območju. Vprašanje, ki ga naslavlja prvi argument, 

torej ostaja odprto. Tu dodajam le še, da, kot izhaja iz navedb Občine (povzetih v 4. točki 

obrazložitve odločbe), tudi sama ni štela, da bi nadomestilo lahko odmerjala od vseh 
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zemljišč na območju "Poček"; ali je povsem pravilno opredelila, za katera zemljišča 

oziroma parcele naj bi nadomestilo prišlo v poštev, pa kot rečeno ni bilo predmet presoje 

v tej zadevi.  

 

 

II. 

 

4. Na drugi strani lahko razumem prizadevanja Občine, da ustrezno ovrednoti različne 

kategorije zemljišč ter temu skuša prilagoditi tudi shemo izračunavanja višine 

nadomestila. Občina je to med drugim želela storiti po treh merilih, za katere je Ustavno 

sodišče z odločbo ugotovilo, da niso bila ustrezna: a) z razlikovanjem med počitniškimi in 

stanovanjskimi objekti; b) z razlikovanjem med zasedenimi in nezasedenimi objekti; ter c) 

z razlikovanjem med zemljišči glede na njihovo razvojno stopnjo. 

 

5. Pri vseh treh merilih lahko razumem vzgibe, zaradi katerih je Občina takšno 

razlikovanje želela uvesti: tak način odmere nadomestila bi bil prijaznejši do lastnikov, ki 

bi določeno zemljišče (in stavbo na njem) uporabljali za bivanje, v primerjavi s tistimi, pri 

katerih bi bil v ospredju nek drug, pogosto pridobitni oziroma investicijski namen (bodisi 

zato, ker bi objekte namenili počitniški rabi, bodisi zato, ker bi imeli v lasti še nezazidana 

zemljišča ali pa nezasedene objekte). 

 

6. Vendar pa lahko pritrdim razlogom iz odločbe (po vrsti glede posameznega merila glej 

46., 57. in 52. točko obrazložitve odločbe), da nobenega od teh treh meril Občina ni 

uvedla povsem ustrezno. Glede počitniških objektov so razlogi, kolikor že imajo vez z 

meriloma lege in namembnosti, preveč pavšalni (denimo merilo bližine turističnih 

znamenitosti), deloma problematični (denimo kolikor enačijo objekte za zasebno uporabo 

in pridobitno dejavnost) in vsaj deloma na videz tudi nepotrebni (saj bi nekatere izmed teh 

razlogov Občina lahko upoštevala pri vrednotenju merila izjemne ugodnosti v zvezi s 

pridobivanjem dohodka). Glede razlikovanja med zasedenimi in nezasedenimi objekti 

pritrjujem razlogom iz odločbe (in navedbam predlagatelja), da je pomenilo nedopustno 

spremembo narave nadomestila oziroma uporabo merila, ki ni skladno z njegovim 

namenom. Razlikovanju pri odmeri nadomestila glede na razvojno stopnjo pa se spodaj 

posvečam še nekoliko podrobneje, ker je po moji presoji Ustavno sodišče pri določitvi 

načina izvršitve ugotovljenega neskladja do Občine morda zavzelo prestrogo stališče. 

 

 

III. 

 

7. Izpodbijani Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna je 

razvojno stopnjo stavbnega zemljišča kot merilo za odmero nadomestila za uporabo 

nezazidanega stavbnega zemljišča uredil v 11.a členu. Po njem se je višina nadomestila 

(N) določila po enačbi 

 

N = T × P × IVT × k 
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pri kateri je T število točk glede na razvojno stopnjo in območje (nezazidanega) 

stavbnega zemljišča, P površina tega zemljišča, IVT izhodiščna vrednost točke in k 

korekcijski faktor (ki naj bi se tako kot izhodiščna vrednost točke za posamezno leto 

določal do konca predhodnega leta in je ob sprejetju Odloka znašal 0.8).1  

 

8. Število točk T je opredeljevala tabela dvanajstih polj (štirih vrstic in treh stolpcev), kjer 

je bilo vsako polje opredeljeno z določeno "razvojno stopnjo" in lego zemljišča glede na 

območje zajemanja nadomestila. Po merilu "razvojne stopnje" je tabela opredeljevala štiri 

stopnje glede na to, ali je šlo za stanovanjsko ali poslovno dejavnost, in glede na to, ali je 

šlo za območje s prostorskim izvedbenim aktom z osnovno namensko rabo ali za 

območje s prostorskim izvedbenim načrtom2 z osnovno in podrobnejšo namensko rabo. 

Po merilu območja stavbnih zemljišč se je tu Odlok opiral na že prej opredeljena štiri 

območja zajemanja nadomestila, pri čemer je v tej tabeli skupaj oziroma enotno 

ovrednotil 1. in 2. območje, ločeno pa nato še 3. in 4. območje. Najvišje so bila 

ovrednotena zemljišča za poslovno dejavnost na območju s podrobnejšim prostorskim 

izvedbenim načrtom na 1. in 2. območju (s številom točk (T) 625, pri čemer je to polje 

krepko odstopalo od naslednjega najvišjega polja s 120 točkami), najnižje pa zemljišča za 

stanovanjsko rabo na območju z osnovnim prostorskim izvedbenim aktom na 4. območju 

(s številom točk (T) 40). Tabela štirih polj (s podrobnejšim prostorskim izvedbenim 

načrtom za poslovno in za stanovanjsko dejavnost na 3. in 4. območju zajemanja) ni 

točkovala, ampak so bile v tabeli v teh poljih le poševnice. 

 

9. Tudi sam pritrjujem ugotovitvam iz 52. točke obrazložitve odločbe, da razvojna stopnja 

stavbnega zemljišča kot dodatno merilo v izpodbijani določbi Odloka ni bila ustrezno 

opredeljena. Deloma iz razloga, ki ga odločba navaja v tej točki obrazložitve, deloma pa 

tudi iz razloga, ki je povezan z očitki predlagateljice, povzetimi v 53. točki obrazložitve. 

Vlada namreč tej določbi očita tudi, da je s tem, ko zgoraj omenjenih štirih polj ni 

točkovala, nedopustno uredila posredno oprostitev plačila nadomestila za stavbna 

zemljišča za določena zemljišča. Če sam pravilno razumem tabelo, Občina teh polj 

najverjetneje ni točkovala zato, ker vsaj ob sprejemanju Odloka ta polja sploh niso mogla 

priti v poštev, zato ker na 3. in 4. območju sploh ni bil sprejet podrobnejši prostorski 

izvedbeni načrt, temveč le osnovni prostorski izvedbeni akt. V tem primeru seveda ob 

sprejemanju Odloka ni šlo za določanje oprostitve, ki bi pri kateremkoli zemljišču že tisti 

hip lahko prišla v poštev. Po drugi strani pa bi se – če tedaj ne bi bila spremenjena – ta 

določba uporabljala tudi v primeru, če oziroma ko bi bil tudi na teh območjih sprejet 

podrobni prostorski izvedbeni načrt in bi upoštevna zemljišča iz polja ("nižje razvojne 

stopnje") z določeno višino točk in odmerjenim nadomestilom prešla v polje ("višje 

razvojne točke") brez točkovanja in s tem brez odmere nadomestila. Tudi v tem oziru 

izpodbijana določba ni zadostila zahtevam po jasni in dosledni opredelitvi vsebine merila. 

                                            
1 V Odloku so spremenljivke v enačbi poimenovane nekoliko drugače (MOnusz (NSZT) = VT 
(NSZT) × P (NZST) × T × k), a po vsebini gre za isto enačbo. 
2 Ta opredelitev vključuje več prostorskih aktov: državni in občinski lokacijski načrt, urbanistični 
načrt, zazidalni načrt in občinski podrobni prostorski načrt. 
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10. Močan pomislek imam le glede načina izvršitve ugotovljenega neskladja 11.a člena 

izpodbijanega odloka, kot je opredeljen v 55. točki obrazložitve odločbe. Tu odločba 

pušča nekoliko odprto vprašanje praktičnih (finančnih) posledic ugotovljenega neskladja 

pri odmeri nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča. Obrazložitev poudari, da 

Občina razvojne stopnje kot merila razlikovanja ne bi smela upoštevati pri odmeri 

nadomestila in da so zavezanci upravičeni do preveč plačanega nadomestila. Plačati, 

tako odločba, bi morali le nadomestilo v višini brez upoštevanja tega merila. Ne vem, ali je 

na podlagi te obrazložitve povsem jasno, kako se mora nadomestilo izračunati, saj se 

sporočilo lahko razlaga na dva načina,3 od katerih gre eden zame predaleč oziroma je do 

Občine prestrog. 

 

11. Po strožji razlagi ugotovljena nedopustnost uporabe razvojne stopnje pri odmeri 

nadomestila sicer ne pomeni, da bi bili zavezanci plačila v celoti oproščeni (da bi torej 

spremenljivka T v enačbi iz 7. točke tega mnenja morala imeti vrednost 0), ampak da pri 

enačbi spremenljivke T sploh ne bi smeli uporabiti (ali, z drugimi besedami, da bi imela 

vrednost 1). V skladu s to razlago se enačba za izračun "dolgovanega" nadomestila (DN) 

namesto tiste iz 7. točke mnenja torej glasi 

 

DN = P × IVT × k 

 

Zavezanci pa so po tej razlagi potemtakem upravičeni do vračila razlike (R) med prej že 

plačanim nadomestilom (N) in "dolgovanim" nadomestilom (DN), ki se poenostavljeno 

lahko izrazi kot enačba 

 

R = (T-1) × DN 

 

12. Po moji presoji bi bila taka posledica prehuda in bi presegla namen odprave 

ugotovljenega neskladja oziroma zagotovitve neupoštevanja razvojne stopnje kot 

razlikovalnega merila pri odmeri nadomestila. Vrednost spremenljivke T namreč v tej 

enačbi opravlja tri funkcije relativnega ovrednotenja nezazidanih stavbnih zemljišč po 

11.a členu izpodbijanega odloka. Ena je tista, ki pomeni relativno razliko med 

posameznimi polji tabele tega člena glede na sporno "razvojno stopnjo". Ta razlika, ki se 

lahko izrazi kot razmerje vrednosti med posameznimi polji, je torej odraz merila, o 

katerem v 52. točki obrazložitve govori odločba in ki ga ni dopustno upoštevati. 

 

13. Vendar pa ima ovrednotenje točk v spremenljivki T še dve funkciji. Druga (ki se v 

tabeli kaže v razdelitvi na tri stolpce) uvaja razlikovanje glede na lego zemljišča oziroma 

glede na območje zajemanja nadomestila. To merilo nemara ne more biti sporno – če bi 

                                            
3 To je deloma odvisno tudi od razlage pomena izraza "oziroma" v nekoliko nerodni ubeseditvi 
načina izvršitve v tej točki obrazložitve, po kateri bi se morala višina nadomestila izračunati "brez 
upoštevanja merila razvojne stopnje stavbnega zemljišča [ki je sicer le eno od dveh meril v tabeli 
drugega odstavka 11.a člena, op. M.A.] oziroma brez upoštevanja števila točk po drugem 
odstavku 11.a člena Odloka [ki uvaja tabelo v celoti, op. M.A.]". 
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morali sporočilo 55. točke obrazložitve razumeti tako, da spremenljivke T v enačbi sploh 

ne sme biti, pa se pri odmeri nadomestila tudi to merilo ne bi več moglo upoštevati.  

 

14. Poleg tega pa določitev višine točk v tabeli odraža še tretjo funkcijo: relativno 

ovrednotenje nezazidanih stavbnih zemljišč v primerjavi z vrednotenjem zazidanih 

zemljišč po zanje uporabljenih merilih (legi, namembnosti, smotrni uporabnosti in izjemnih 

ugodnostih), ki jih izpodbijani odlok opredeljuje v predhodnih členih. Tudi pri zazidanih 

zemljiščih se namreč višina nadomestila odmerja po enačbi, ki prav tako kot enačba po 

11.a členu vsebuje upoštevno površino (tam stanovanj, objektov oziroma poslovnih 

prostorov) in isto izhodiščno vrednost točke IVT, oboje pa pomnoži še z upoštevno višino 

točk T, ki se tam dobi s seštevkom ovrednotenja po vseh merilih. (Ta seštevek lahko pri 

posameznem zazidanem zemljišču oziroma objektu pomeni tudi več tisoč točk kot 

izhodišče izračuna.) Če gre odločbo razumeti tako, da pri enačbi po 11.a členu v celoti 

črta spremenljivko T, potem v celoti izniči tudi ta vidik vrednotenja nezazidanih stavbnih 

zemljišč v primerjavi z zazidanimi, ki pa sam po sebi z vidika upoštevanja razvojne 

stopnje kot razlikovanja znotraj skupine nezazidanih zemljišč po moji presoji prav tako ne 

more biti sporen. 

 

15. Da gre tak način izvršitve predaleč in onemogoča tudi vsakršno realno ovrednotenje 

nezazidanih stavbnih zemljišč v primerjavi z zazidanimi, po moji presoji navsezadnje 

izpričuje tudi dejanski učinek takega posega v enačbo. V skladu s tako razlago bi bili 

zavezanci v vseh primerih upravičeni do vrnitve skoraj do celotnega prvotno plačanega 

nadomestila: tisti iz polja z najnižjo višino točk (T = 40) bi bili upravičeni do vrnitve 97.5 

odstotka plačanega nadomestila, tisti iz najvišje ovrednotenega polja (T = 625) pa do 

vrnitve 99.8 odstotka plačanega nadomestila. Odločba sicer ne želi povzročiti, da 

nadomestilo v primeru nezazidanih zemljišč sploh ne bi moglo oziroma smelo biti 

odmerjeno, ampak po opisani strogi razlagi je njen praktični učinek zelo podoben temu. 

 

16. Sam bi namesto opisanega strogega pristopa zagovarjal tako razlago oziroma način 

izvršitve, pri katerem bi bilo ključno izhodišče, da se pri odmeri nadomestila razvojna 

stopnja ne bi smela uporabiti kot merilo razlikovanja znotraj skupine nezazidanih stavbnih 

zemljišč. V skladu s to razlago v opisani tabeli izpodbijanega odloka ne bi smelo biti 

razlikovanja med štirimi vrsticami tabele glede na podrobnost urejanja prostora in vrsto 

dejavnosti načrtovane gradnje, še vedno pa bi se lahko ohranilo razlikovanje v treh 

stolpcih glede na lego zemljišča oziroma območje zajemanja nadomestila. V praktičnem 

smislu bi to pomenilo, da bi morala v vseh primerih priti v poštev tista višina točk, ki je bila 

v tabeli iz drugega odstavka 11.a člena prvotno opredeljena v zadnji vrstici za zemljišča 

"najnižje razvojne stopnje". (Torej v višini 60 točk za zemljišča na 1. in 2. območju 

zajemanja nadomestila, 50 točk za tista na 3. območju in 40 točk za tista na 4. območju). 

Na ta način se pri odmeri nadomestila kot razlikovalno merilo ne bi več uporabljala 

razvojna stopnja, v največji možni meri pa bi se ohranili preostali dve funkciji ovrednotenja 

nezazidanih zemljišč po 11.a členu, ki sami po sebi nista sporni. 
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17. Bojim se, da bo v praksi obveljala razlaga, da je treba odločbo v tem delu razlagati 

tako, kot sem opisal v 11. točki mnenja. Vsekakor je glede na ubeseditev v 55. točki 

obrazložitve odločbe ta razlaga tudi dosti verjetnejša. Ravno zato pa se mi je zdelo še 

toliko pomembnejše, da v tem mnenju skušam pojasniti, zakaj po moji presoji taka stroga 

razlaga posledic ugotovljenega neskladja ni docela ustrezna. 

 

 

 

 

 

        dr. Matej Accetto 

         Sodnik 

 


