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Odločbe nisem podprl, ker se ne strinjam s presojo, da s sklepom o dedovanju ni bilo 

odločeno o delu zapustnikovega premoženja, kar naj bi narekovalo izdajo dodatnega 

sklepa o dedovanju. Očitno drugače kot večina berem in razumem tako ustavno pritožbo 

kot sklep o dedovanju. 

 

Pritožnica zatrjuje, da bi sodišče problem delne neizvršljivosti sklepa o dedovanju moralo 

rešiti z izdajo dodatnega sklepa o dedovanju. Svoje stališče utemeljuje s trditvijo, da če 

sodna odločba ni izvršljiva, jo je potrebno nadomestiti z drugo. Pritožnica torej ne trdi, da 

o nepremičnini še ni bilo odločeno, ampak da je treba o njej ponovno odločati, ker prva 

odločitev ni izvršljiva.1 Ne vidim, da bi pritožba sploh zatrjevala, da o delu zapustnikovega 

premoženja zapuščinsko sodišče ni odločilo. Pritožnica protiustavnost vidi v zavrženju 

predloga za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, s katerim bi bil po njenem mnenju 

rešen problem delne neizvršljivosti sklepa o dedovanju.  

 

Nepremičnine, tj. stanovanjska hiša na naslovu Ižanska 117 in gospodarsko poslopje na 

parc. št. 456/14 (prvotno 287), k. o. Karlovško predmestje, so bile skupaj z zemljiščem 

najprej predmet pravde pri Občinskem sodišču II v Ljubljani pod II P 16/69, nato pa 

predmet dedovanja po zakoncih Petkovšek (O 486/64 in D 5/79).2 

                                            
1 Tako je v ustavni pritožbi med drugim navedeno, da dediči po pokojnem Ivanu Petkovšku ne 

morejo sami urediti zemljiškoknjižnega stanja in bi bilo zato potrebno razpisati zapuščinsko 

obravnavo, nanjo pozvati njegove sedanje dediče, upoštevaje vstopno pravico, in odločiti glede 

parcele št. 456/14, k. o. 1695 Karlovško predmestje, pri kateri je vpisan zapustnik z novim 

sklepom (sic!). 

2 Zemljišče parc. št. 287 je bilo nacionalizirano in je (dn. št. 9056/61) kot z. k. telo I vložka št.1225, 

k. o. Karlovško predmestje, postalo družbena lastnina v upravi Občine Ljubljana Vič-Rudnik,  hiša 

na tej parceli pa je brez zemljišča kot z. k. telo II tega vložka ostala lastnina zapustnika. Po 37. 
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Ovira za neizvršljivost tistega dela sklepa o dedovanju, ki se tiče hiše in gospodarskega 

poslopja z zemljiščem, tiči izključno v zemljiškoknjižno neizvedljivi (in zato tudi neizvršeni) 

sodbi II P 16/69 z dne 8. 10. 1975. Sodba je v sklepu o dedovanju v odločitvi o obsegu 

zapuščine navedena, odločba pa je niti ne omeni. Pa vendar gre po moji oceni za 

odločilno okoliščino glede vprašanja neizvršljivosti sklepa o dedovanju – sodba ni 

izvršljiva, ker njen izrek ne omogoča ustrezne vknjižbe.3 

 

Nepremično premoženje je bilo v celoti vknjiženo na ime zapustnika (umrl je 15. 7. 1969). 

Zapustnikova žena je umrla pred zapustnikom (21. 2. 1964). Obseg njene zapuščine je 

ugotovljen z navedeno sodbo iz leta 1975. Prav glede hiše in gospodarskega poslopja, 

obeh zgrajenih na isti parceli, pa sodba zemljiškoknjižno ni izvedljiva. Iztoženi solastninski 

delež 1/3 gospodarskega poslopja in v izreku sodbe konkretno opisani del hiše (tj. streha, 

soba v podstrešju s prizidano kuhinjo, shrambo in eno sobo) kot taki namreč 

zemljiškoknjižno niso izvršljivi. Tak izrek sodbe ni napaka sodišča. Sodišče je odločalo v 

mejah postavljenega zahtevka, izvršljivost pa ni procesna predpostavka. Niti gospodarsko 

poslopje niti iztoženi del hiše namreč nista vzpostavljena kot samostojni enoti ne v obliki 

solastninskega deleža, na katerih bi bila vknjižba mogoča. Očitno pa je lastninsko stanje 

na stanovanjski hiši drugačno kot na gospodarskem poslopju. Prav ta okoliščina je bila in 

je še danes ovira za neizvršljivost sklepa o dedovanju. Vse to je nedvoumno razvidno 

tako iz sklepa o dedovanju z dne 10. 10. 19834 kot iz sklepa z dne 12. 6. 19905, s katerim 

je zapuščinsko sodišče zemljiškoknjižno hkrati izvršilo izvršljivi del obeh zapuščin po 

zakoncih Petkovšek. Zapuščinsko sodišče je odločilo popolnoma pravilno in v skladu z 

zakonom. Ni pa moglo niti ni bilo pristojno na podlagi neizvršljive sodbe urejati zemljiško 

knjigo. Oficioznost zapuščinskega postopka tako daleč ne gre. Ureditev zemljiške knjige 

                                                                                                                              

členu Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52 z 

dne 31. 12. 1958) je imel lastnik nenacionalizirane zgradbe na nacionalizirani gradbeni parceli 

"pravico brezplačnega uživanja zemljišča, ki ga pokriva zgradba, in zemljišča, ki je namenjeno za 

njeno normalno uporabo, vse dotlej, dokler stoji na tem zemljišču zgradba".  

3 Sodbe v zapuščinskem spisu ni (več), ker je bila ob zemljiškoknjižni izvedbi sklepov o dedovanju 

vložena v zbirko listin zemljiške knjige v Ljubljani pod dn. št. 5186/90. 

4 Glede zemljiškoknjižne izvršitve sklepa o dedovanju je zapuščinsko sodišče izreklo: 

"Vknjižba lastninske pravice in eventuelnih drugih pravic v zemljiški knjigi se bo opravila na podlagi 

pravnomočnega sklepa o dedovanju, vendar šele po predhodni ureditvi zemljiškoknjižnega stanja 

na Marijo Petkovšek in na zapustnika." 

5 Glede zemljiškoknjižne izvršitve sklepa o dedovanju zemljišča s hišo Ižanska 117 in 

gospodarskim poslopljem je zapuščinsko sodišče izreklo:  

"Sklep za vknjižbo pri preostalem vložku št.1225 k.o. Karlovško predmestje, ki obstoji še iz parc. 

št. 456/14 (prej 287) in na tej parceli stoječe hiše št.117 ter gospodarskega poslopja, bo izdan po 

tem, ko bodo dediči predhodno uredili zemljiškoknjižno stanje te nepremičnine tako, da bo 

gospodarsko poslopje z ustreznim funkcionalnim zemljiščem imelo svojo parcelno številko, prav 

tako pa tudi del stavbe Ižanska c.117, v kolikor pa delitev tega dela stavbe v svojo parcelo ni 

možna, s posebno listino določili idealni delež tega dela v sorazmerju do celote." 
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ni isto kot izvršitev sklepa o dedovanju v zemljiški knjigi. Zapuščinsko sodišče svoj sklep 

lahko izvrši le, če je zemljiška knjiga urejena. Za urejenost zemljiške knjige morajo 

poskrbeti stranke. Dokler posamezni del hiše kot etaža ni ustanovljen in ni vpisan v 

zemljiški knjigi, sodišče sklepa o dedovanju v zemljiški knjigi ne more izvršiti. Neizvršljivi 

del podedovanih nepremičnin je ostal neizvršen, tako da je parcela z obema zgradbama 

ostala v celoti vknjižena na ime zapustnika. V resnici ne gre za spremenjeno 

zemljiškoknjižno stanje kot posledica "spremembe sistemske ureditve lastninskopravnih 

razmerij in spremenjenega stvarnopravnega pojmovanja nepremičnin v pravnem redu po 

osamosvojitvi", kot je pravno zgrešeno navedeno v 15. točki obrazložitve in v 23. opombi 

odločbe. Spremenjena je le parcelna številka (kot posledica geodetskega postopka, ki je 

med leti 1977 in 1990 sledil pravdi in je prišlo do preštevilčenja parcele in vrisa stavbišča 

hiše in stavbišča gospodarskega poslopja – prvotno je bilo stavbišče enotno). Še vedno 

pa sta obe zgradbi ostali del iste parcele. V nadaljevanju je bila družbena lastnina na 

zemljišču ex lege izbrisana, pravica uporabe pa preoblikovana v lastnino.6 Zato je parcela 

(z obema zgradbama) ostala v celoti vknjižena na ime zapustnika. 

 

Odločba gre po mojem mnenju dlje oziroma mimo trditev ustavne pritožbe, ko v 15. točki 

obrazložitve ugotavlja, da nepremičnina parc. št. 456/14, k. o. Karlovško predmestje, ob 

izdaji sklepa o dedovanju ni bila predmet dedovanja in da je bil predmet dedovanja le 

solastninski delež na gospodarski stavbi in delu stavbe, z. k. telo II. V 6. točki obrazložitve 

odločbe je zapisano, da je zapuščinsko sodišče ugotovilo, "da obstaja zapuščina (med 

drugim) iz 2/3 (zaradi dedovanja zapustnika po njegovi ženi) dodatno še iz 1/8 

gospodarskega poslopja in dela stavbe Ižanska 117, ki predstavlja streho, sobo v 

podstrešju s prizidano kuhinjo, shrambo in eno sobo, ki stojita na parceli št. 287 

(stavbišče), vpisani v vložek št. 1225 k.o. Karlovško predmestje". Pri tem odločba očitno 

prezre, da je v navedenem sklepu o dedovanju pod A točko 1 nadalje navedeno, da 

zapuščina obstoji tudi "iz preostalih nepremičnin, vpisanih v vložku št. 1225, k. o. 

Karlovško predmestje". Iz zemljiškoknjižnega izpiska  št. 1425/82 z dne 7. 4. 1982 je 

razvidno, da so bile tam pripisane štiri parcele, med njimi tudi parcela št. 287, o kateri naj 

ne bi bilo odločeno. Zapuščinsko sodišče je torej odločalo o celotnem premoženju, 

vključno z zemljiščem in pretežnim delom obeh zgradb (ne samo o iztoženem in po ženi 

dedovanem delu obeh zgradb).7 Ne morem se strinjati s presojo večine, da o zemljišču ni 

bilo odločeno, pa tudi ne z nerazumljivim stališčem pritožnice, da se je "status" tega 

premoženja spremenil do te mere, da ga lahko štejemo za "novo" premoženje. 

Ocenjujem, da ustavna pritožba ne zastavlja ustavnopravnega vprašanja, na katerega bi 

bilo treba odgovoriti in zato sploh ne bi smela biti sprejeta v obravnavo. Odločba 

                                            
6 Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč je razločeval dve vrsti pravice 

uporabe na nacionaliziranih zemljiščih. Lastnik zgradbe na pozidanem zemljišču je imel pravico 

uporabe, dokler na stavbišču in funkcionalnem zemljišču stoji stavba (37. člen), na nepozidanem 

gradbenem zemljišču pa je imel njen bivši lastnik pravico uporabe, dokler mu z odločbo ni odvzeta 

(38. člen). 

7 Široka teoretična razlaga v 9.–14. točki obrazložitve odločbe je povsem odveč oz. izhaja iz 

zgrešene ugotovitve, da ni bilo odločeno o celotnem premoženju. 
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Ustavnega sodišča rešuje le konkreten primer, ki bi ga lahko in morale rešiti stranke 

(dediči). 

 

Navedena kronologija teh postopkov torej kaže, da je bilo o celotnem premoženju že 

odločeno, ugotovljen je bil obseg vključno z obravnavano parcelo, na kateri stojita 

stanovanjska hiša in samostoječe gospodarsko poslopje8, razglašeni dediči in določeni 

dedni deleži. Izvršljivost neizvršenega dela zapuščine je še naprej izključno v sferi 

dedičev, ki svojo lastnino izkazujejo z obema že izdanima sklepoma o dedovanju. Za 

razrešitev vprašanja izvršljivosti dodatni sklep o dedovanju ni potreben.9  

 

Odločba zapuščinskemu sodišču nalaga, naj ponovno odloči o predlogu za izdajo 

dodatnega sklep o dedovanju. Tudi če bo sodišče sledilo stališču, da o delu 

zapustnikovega premoženja še ni bilo odločeno in bo izdalo dodatni sklep o dedovanju, 

se ta zaradi neurejene zemljiške knjige še vedno ne bo mogel  zemljiškoknjižno izvršiti.  

 

 

 

 

 

                Marko Šorli 

          Sodnik 

 

 

 

        dr. Špelca Mežnar, l.r. 

         Sodnica 

 

 

 

               dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

         Sodnica 

                                            
8 Po podatkih GURS sta bili obe zgradbi na parceli zgrajeni leta 1910. 

9 Lahko pa se dediči na primer dogovorijo, da svoje deleže pogodbeno prepustijo drugemu, v tem 

primeru pritožnici. 


