Odvetniška pisarna Horvat in partnerji d.o.o.
Povšetova ulica 5
1000 Ljubljana

Okrajno sodišče v Lendavi
Glavna ulica 9
9220 Lendava

Datum:

28. oktober 2016

Tožeča stranka:

Stipe Babić, Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središće, Hrvaška, ki
ga zastopa Odvetniška pisarna Horvat in partnerji d.o.o., Povšetova
ulica 5, 1000 Ljubljana

OP HORVAT
in partnerji d.o.o.

Tožena stranka:

Franc Antolin, Glavna ulica 78, 9220 Lendava
Andrej Antolin, Pomurska ulica 24, 9000 Murska Sobota

TOŽBA

na ugotovitev lastninske pravice (vsp 4.500,00 EUR, 2.250,00 EUR na toženca)
na plačilo odškodnine v višini 1.318,00 EUR spp
na izbris stvarne služnosti (vsp 2.398,03 EUR)
na plačilo nadomestila za služnostno pravico v višini 191,73 EUR spp

3x
pooblastilo priloženo

-

priloge:
izpis iz zemljiške knjige za nepremičnino parcelna št. 2756/1, k.o. Mursko Središče,
zgodovinski izpis iz zemljiške knjige za nepremičnino parcelna št. 3481, k.o. Lendava,
Pogodba o menjavi zemljišča sklenjena med Juretom Babićem in Janezom Antolinom, dne
22. december 1980,
slika zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko Središće z dne 12. 3. 2016,
redni izpis iz zemljiške knjige za nepremičnino parcelna št. 3481, k.o. Lendava,
Sklep o dedovanju po pokojnem Juretu Babiću z dne 21. 1. 1995,
račun vrtnarske družbe Sanatos, d.o.o., z dne 12. 4. 2016,
izjava prvotoženega z dne 12. 3. 2016,
Pogodba o služnostni pravici, sklenjena med Janezom Antolinom in Juretom Babićem, z dne
12.5.1979,
fotografija zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko Središće z dne 20. 10. 2016,
zgodovinski izpisek iz TRR št. 3015 4589 8659 569, ki ga ima Stipe Babić odprtega pri NLB
d.d.

A. LASTNINSKA PRAVICA
Pravni prednik (oče) tožeče stranke Jure Babić, do leta 1994 lastnik nepremičnine, ki je v
zemljiški knjigi vpisana s parcelno številko 2756/1, k.o. Mursko Središče (v nadaljevanju
Nepremičnina 1) je z Janezom Antolinom, pravnim prednikom (očetom) toženih strank, ki je
bil do leta 1981 lastnik nepremičnine, parcelna številka 3418, k.o. Lendava (v nadaljevanju
Nepremičnina 2), dne 22. decembra 1980 sklenil Pogodbo o menjavi zemljišča (v nadaljevanju
Pogodba 1). S to pogodbo sta takratna soseda zamenjala dela svojih sosednje ležečih zemljišč,
ki se nahajata, prvo na Hrvaškem, drugo pa v Sloveniji. Do vpisa v zemljiško knjigo ni prišlo.
Oče tožeče stranke je v skladu s sklenjeno pogodbo začel izvrševati posest na novo
pridobljenem zemljišču, ki je predstavljalo del zemljišča pravnega prednika toženih strank.
Slednji je leto po sklenitvi pogodbe, leta 1981, umrl in solastnika Nepremičnine 2 sta na podlagi
zakonitega dedovanja postala toženi stranki, Franc in Andrej Antolin, ki sta tudi danes kot
solastnika vpisana v zemljiško knjigo.
Jure Babić je na svojem, s pogodbo pridobljenem, delu zemljišča nemoteno izvrševal posest
vse do svoje smrti leta 1994. Po njegovi smrti je posest na zadevnem delu zemljišča nemoteno
naprej izvrševal tožnik Stipe Babić. Takšno stanje se je nadaljevalo vse do leta 2016, ko je Franc
Antolin na sporni del Nepremičnine 2 pripeljal več ton odpadkov in gnojšnice, saj naj bi bil
sporni del Nepremičnine 2 njegov in torej tožnik menda neupravičeno na njem izvršuje posest.
Dokazi:
- izpis iz zemljiške knjige za nepremičnino parcelna št. 2756/1, k.o. Mursko Središče (Priloga
1),
- zgodovinski izpis iz zemljiške knjige za nepremičnino parcelna št. 3481, k.o. Lendava (Priloga
2),
- Pogodba o menjavi zemljišča sklenjena med Juretom Babićem in Janezom Antolinom, dne
22. december 1980 (Priloga 3),
- slika zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko Središće z dne 12. 3. 2016 (Priloga 4),
- zaslišanje tožeče stranke, ki bo izpovedala o pravno relevantnih dejstvih zadevnega spora.
I.
Iz zemljiške knjige res izhaja, da sta solastnika Nepremičnine 2 toženi stranki, vendar pa
dejansko stanje glede lastništva nad Nepremičnino 2 ni skladno z zemljiškoknjižnim že od leta
1990 naprej, ko je sporni del Nepremičnine 2, po določbah Zakona o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih1,2 (v nadaljevanju ZTLR) o rednem priposestvovanju,
priposestvoval pravni prednik tožeče stranke, Jure Babić. Ker “za nepremično premoženje, ki
1

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR), Ur. l. SFRJ, št. 6/80, 20/80, 36/90 in Ur. l. RS, št. 87/02.
ZTLR se v konkretnem primeru uporablja, “saj je za odločitev o uporabi ustreznega predpisa, ki ureja pridobitev
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pomembno, kdaj je začel teči rok, potreben za priposestvovanje.”
Glej VSL sodba II Cp 4082/2008 z dne 18. marec 2009. Ker se je priposestvovalna doba v celoti iztekla pred
uveljavitvijo SPZ (pred 1. 1. 2003) njegove določbe v danem primeru niso relevantne.
2

je last zapustnika velja tisto premoženje, ki je nanj vpisano v trenutku smrti” 3, sinova (tožnik
in njegov brat) Jureta Babića nista mogla podedovati lastninske pravice na delu Nepremičnine
2, ki jo je priposestvoval, saj ta ni bila vključena v sklep o dedovanju. Vendar pa sta, na podlagi
zakonitega dedovanja, kot edina pravna naslednika Jureta Babića, njegova sinova stopila v
njegov pravni položaj, s čimer sta pridobila upravičenje za vložitev zadevne ugotovitvene
tožbe. Tožeča stranka Stipe Babić tako na temelju 181. člena ZPP4 uveljavlja lastninskopravno
upravičenje zahtevati ugotovitev svoje solastninske pravice do ½ na temelju priposestvovanja
s strani svojega pravnega prednika.
Dokazi:
- redni izpis iz zemljiške knjige za nepremičnino parcelna št. 3481, k.o. Lendava (Priloga 5),
- Sklep o dedovanju po pokojnem Juretu Babiću z dne 21. 1. 1995 (Priloga 6).

II.
Pravni interes
Ugotovitveno tožbo ZPP ureja v 181. členu in določa dve predpostavki za njeno dopustnost.
Prva je, da se z njo ugotavlja pravica ali pravno razmerje (ne pa dejstvo), druga pa je izkazan
pravni interes, ki mora biti podan kot varovalka pred nepotrebnim obremenjevanjem
nasprotne stranke in sodišča.5 V konkretnem primeru je prva predpostavka gotovo izpolnjena,
saj tožnik s tožbo zahteva ugotovitev svoje solastninske pravice na delu nepremičnine. Za
podanost pravnega interesa pa je relevanten drugi odstavek 181. člena ZPP 6.
Ni dvoma o tem, da tožnik izkazuje pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe. Je namreč v
negotovosti glede možnosti uresničevanja svoje lastninske pravice. To negotovost je povzročil
prvotoženi in sicer s tem, da je izrecno zanikal lastninsko pravico tožnika in obenem na sporni
del Nepremičnine 2 navozil več ton odpadkov in gnojšnice, s čimer je soseda začasno omejil
pri izvrševanju njegove lastninske pravice. Nedvomno je torej ogrožen pravni položaj
slednjega, ki je vse do spornega ravnanja tožnika nemoteno izvrševal vsa lastninskopravna
upravičenja na delu Nepremičnine 2. Danes se čuti ogroženega v svojem pravnem položaju,
ne ve, kako naj v bodoče ravna, zatorej ima upravičeno potrebo, da se njegov pravni položaj
razčisti.
Ne glede na zgornje navedbe pa je potrebno upoštevati tudi sodno prakso, ki ugotavlja, da je
“pri ugotovitveni tožbi zakon pravovarstveni interes povzdignil v izrecno določeno procesno
3

VSL I Cp 2372/2009 z dne 16. 9. 2009.
Zakon o pravdnem postopku (ZPP), Ur. l. RS, št. 73/07, 45/08, 45/08, 111/08, 57/09, 12/10, 50/10, 107/10,
75/12, 40/13, 92/13, 10/14S in 48/15.
5
Galič, Pravni interes pri ugotovitveni tožbi, v: Zbornik znanstvenih razprav (1995), str. 69, 70.
6
Ta določa, da se ugotovitvena tožba lahko vloži, če je tako določeno s posebnimi predpisi, če ima tožeča
stranka pravno korist od tega, da se ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravnega razmerja ali
pristnost oziroma nepristnost kakšne listine, preden zapade dajatveni zahtevek iz takega razmerja, ali če ima
tožeča stranka kakšno drugo pravno korist od vložitve take tožbe.
4

predpostavko zato, ker se z ugotovitveno sodbo obstoj pravice ali pravnega razmerja le
ugotavlja, ničesar pa se ne zapoveduje oziroma preoblikuje in zato praviloma ugotovitvena
sodba nima učinka izvršljivosti. Vendar pa ugotovitvena sodba, na podlagi katere se lahko
skladno z 3. točko prvega odstavka 40. člena Zakona o zemljiški knjigi7 (v nadaljevanju ZZK-1)
učinek izvršljivosti ima, saj lahko stranka neposredno na podlagi take sodbe doseže vknjižbo
lastninske pravice. Posledično že to dejstvo zadošča za odločitev o obstoju pravnega interesa
za vložitev takšne tožbe.”8

III.
Upravičenje tožnika za vložitev tožbe
Po smrti Jureta Babića sta v njegov pravni položaj, kakršen je bil v trenutku smrti zapustnika,
stopila njegova sinova. Stipe Babić je tudi sam vse do danes nadaljeval z izvrševanjem posesti
na spornem delu Nepremičnine 2 in pri tem vse do leta 2016 ni bil v ničemer omejevan.
Nesporno je, da je bil zapuščinski postopek po pokojnem Juretu Babiću že končan in da je bil
izdan sklep o dedovanju, ki je tudi že postal pravnomočen. Tožnik je, na podlagi vstopa v pravni
položaj prednika, kot dedič pridobil “upravičenje, da zase uveljavlja lastninskopravne
zahtevke, in sicer na kateremkoli veljavnem pravnem temelju, razen dednopravnem.”9 Tudi
Vrhovno sodišče RS je v sklepu II Ips 119/2004 z dne 23. junij 2005, ki se nanaša na podobno
dejansko stanje, ugotovilo, da “tožnik izvaja svoje upravičenje iz upravičenja pokojnega očeta
proti tožencu, pri čemer proti slednjemu ne vlaga tožbe, ki bi bila dednopravne narave, temveč
tožbo z zahtevkom, ki ima lastninskopravno naravo. Takšen zahtevek je zapustnik pravno
formalno proti tožencu imel v trenutku smrti, po njegovi smrti pa je v njegove pravice vstopil
tožnik kot dedič. Dedič ima originalno pravico, kot jo je imel zapustnik, pravno podlago za to
pa predstavljata določbi 2. in 132. člena ZD.”10 Stipe Babić tako upravičeno uveljavlja zahtevek
za ugotovitev svoje solastninske pravice do ½ na podlagi dejstva, da je njegov pravni prednik
priposestvoval del Nepremičnine 2. Slednje utemeljuje na podlagi nadaljnjih navedb.
Dokazi:
- Sklep o dedovanju po pokojnem Juretu Babiću z dne 21. 1. 1995 (Priloga 6).

7

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Ur. l. RS, št. 58/03, 37/08, 45/08, 28/09, 25/11 in 14/15.
Sodba II Ips 321/2010 z dne 20. september 2012.
9
VSL sodba I Cp 1608/2014 z dne 3. spetember 2014; glej tudi VSL sklep I Cp 757/2009 z dne 26. marec 2009.
10
Sklep II Ips 119/2004 z dne 23. junij 2005.
8

IV.
Problematika priposestvovanja dela nepremičnine
ZTLR je temeljil na načelu specialnosti11, ni pa (kot to velja za Stvarnopravni zakonik12; v
nadaljevanju SPZ) za priposestvovanje dela nepremičnine uzakonil posebnega odstopa od
njega. Sodba VSL II Cp 125/2001 z dne 13. 2. 2001 je zakonske določbe razlagala tako, da je
»del parcele njen nesamostojen del, ki deli pravno usodo preostalega dela parcele, na katerem
nihče ne more pridobiti lastninske pravice, ki bi bila drugačna od lastninske pravice na celotni
parceli«, ter da zato »tisti, ki poseduje samo del parcele, ne more s priposestvovanjem
pridobiti lastninske pravice zgolj na tem (nesamostojnem) delu stvari«.
Taka razlaga določb ZTLR je danes osamljena in presežena. Tožeča stranka, skladno s sprejetim
večinskim stališčem, ki ga je izoblikovala sodna praksa13, zagovarja stališče in meni, da je na
podlagi določb ZTLR mogoče priposestvovati tudi zgolj del nepremičnine. V danem primeru je
za to izpolnjena bistvena zahteva in sicer, »da je predmet pogodbe (na kateri temelji zakonita
in dobroverna posest), določen oziroma določljiv (drugi odstavek 46. člena ZOR)« 14. Konkretno
določljivost predmeta priposestvovanja izhaja iz 3. člena Pogodbe 1, saj ta na določljiv način
opredeljuje predmet pogodbe, ki je »zemljišče, ki se nahaja med dvema hrastoma in mejnima
kamnoma na južnem delu zemljišča v velikosti 0,5 ha«.
Zaradi nujnosti oblikovanja zemljiškoknjižno izvedljivega tožbenega zahtevka pri uveljavljanju
lastninske pravice na delu nepremičnine, ki izhaja iz zakonodaje15, teorije16, pa tudi sodne
prakse17, ki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru zahtevajo izdelavo elaborata,
tožeči stranki sodišču predlagata, da po oceni, da je tožbeni zahtevek utemeljen, strankam
naloži izdelavo elaborata, skladno s katerim bo tožbeni zahtevek dopolnjen z navedbo
rezervirane parcelne številke, kar bo omogočilo tudi tehnično izvedbo sodne odločitve.
Dokazi:
- Pogodba o menjavi zemljišča sklenjena med Juretom Babićem in Janezom Antolinom, dne
22. december 1980 (Priloga 3).
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2. člen ZTLR je določal, da lastninska pravica lahko obstaja na premičnih in nepremičnih stvareh.
Stvarnopravni zakonik (SPZ), Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13.
13
Sodba in sklep II Ips 178/2009 z dne 6. oktober 2011, VSL sodba I Cp 3617/2009 z dne 6. januar 2010, VSL sodba
in sklep II Cp 7552/2006 z dne 7. marec 2007.
14
VSL sodba I Cp 3617/2009 z dne 6. januar 2010.
15
Zakon o evidentiranju nepremičnin v prvem odstavku 8. člena določa, da mora biti pravnomočni sodni odločbi
(ki je podlaga za vpis sprememb v zemljiškem katastru) priložen elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem
katastru ali katastru stavb, ki ga med sodnim postopkom izdela sodni izvedenec geodetske stroke.
16
Mateja Končina Peternel, Oblikovanje tožbenih zahtevkov - stavrno pravo (2012). http://www.odvzb.si/upload/Odvetnik/2012/Gradivo%20Finale%20Konec.pdf, dostopno dne 26. 10. 2016.
17
VSL sodba in sklep II Cp 2244/2010 z dne 4. avgust 2010, VSL sklep I Cp 341/2010 z dne 19. maj 2010, VSL sodba
II Cp 4082/2008 z dne 18. marec 2009.
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V.
Kljub obstoječemu pravnemu naslovu – sklenjeni Pogodbi 1 je pravni prednik tožnika
lastninsko pravico pridobil na podlagi priposestvovanja in ne s sklenitvijo pravnega posla18.
Dejstvo, da je njegov oče na podlagi 10 letne, zakonite in dobroverne posesti spornega dela
Nepremičnine 2, skladno z 28. členom ZTLR, pridobil lastninsko pravico na spornem delu
zemljišča, tožnika utemeljujeta z naslednjimi obrazložitvami izpolnjenosti zakonskih pogojev
za priposestvovanje.
Dobroverna posest
ZTLR v drugem odstavku 72. člena določa, da je posest dobroverna, če posestnik ne ve ali pa
ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti, ni njegova. Glede na tretji odstavek istega člena,
ki vzpostavlja domnevo dobrovernosti priposestvovalca, je dokazno breme nedobrovernosti
pravnega prednika tožečih strank na toženih strankah. “Sodišče mora o obstoju dobrovernosti
presojati, če je podan pravočasen ugovor zoper domnevo.”19 Toženi stranki sta torej tisti, ki
morata v postopku slabo vero zatrjevati in hkrati tudi dokazati20.
Zakonita posest
Prvi odstavek 72. člena ZTLR kot zakonito posest opredeli posest, ki temelji na veljavnem
pravnem naslovu, ki je potreben za pridobitev lastninske pravice, in ki ni bila pridobljena s silo,
z zvijačo ali z zlorabo zaupanja.
Skladno s sodno prakso21 mora pravni naslov biti takšen, da se na njegovi podlagi lahko pridobi
lastninska pravica. Ne zadostujeta zgolj pridobitev pravice uporabe (posedovanja)
nepremičnine ali upravljanja z njo. Pravni prednik tožnikov, Jure Babić je posest na
dogovorjenem delu Nepremičnine 2, v velikosti 0,5 ha, pridobil in izvrševal na podlagi Pogodbe
1. Iz nje izhaja nedvoumen namen pogodbenikov, da zamenjata dela nepremičnin in da torej
pride do prenosa lastninske pravice. To se kaže v določbi 1. člena v katerem sta pogodbenika
zapisala, da »se sporazumeta o zamenjavi zemljišč«, pa tudi v določbi 4. člena s katerim sta se
zavezala »skrbno ravnati s pridobljenima zemljiščema«. Tudi Vrhovno sodišče v Sklepu II Ips
342/98 z dne 19. 5. 1999 ugotavlja, da je kavza menjalne pogodbe prenos lastninske pravice
na drugega sopogodbenika in da gre vsebinsko za pogodbo, ki je sestavljena iz dveh prodajnih
pogodb.
Za presojo veljavnosti menjalne pogodbe se uporabljajo pravila, ki veljajo za prodajno
pogodbo. 455. člen ZOR22 določa, da mora biti pogodba o prodaji nepremičnine sklenjena v
18

Skladno s 33. členom ZTLR se namreč za pravno poslovno pridobitev lastninske pravice zahteva vpis v javno
knjigo do katerega pa v konkretnem primeru ni prišlo.
19
VSL sklep II Cp 2311/2008 z dne 4. marec 2009.
20
VHS Gž 3074/77, z dne 18. december 1978.
21
Sodba in sklep II Ips 559/2008 z dne 27. oktober 2011 in II Ips 253/2005 z dne 10. januar 2007.
22
Ta se uporablja, ker je veljal v času sklenitve Pogodbe 1, na njegovo uporabo pa napotuje tudi določba 1060.
člena danes veljavnega OZ, ki določa, da se njegove določbe ne uporabljajo za obligacijska razmerja, ki so nastala
pred njegovo uveljavitvijo.

pismeni obliki, kar je v danem primeru spoštovano, skladno z 72. členom ZOR sta na listini tudi
podpisa obeh strank. Prav tako Pogodba 1 vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe23.
Opredeljeni sta namreč obe pogodbeni stranki, pa tudi oba predmeta menjave (stvar in cena)
sta opisana na določljiv način. S tem sta pogodbenika zadostila zakonski zahtevi iz drugega
odstavka 46. člena ZOR, da mora biti pogodbena obveznost določljiva. Kot izhaja iz 50. člena
zakona je predmet obveznosti namreč določljiv, če pogodba vsebuje podatke, s katerimi ga je
mogoče določiti. Tudi Višje sodišče v Ljubljani v sodbi II Cp 2641/2009 z dne 23. 12. 2009
ugotavlja, da za veljavnost obligacijskega posla zadošča določljivost predmeta (določenost
predmeta pa se upoštevajoč kavzalni odnos med zavezovalnim in razpolagalnim pravnim
poslom zahteva v zemljiškoknjižnem dovolilu).
Posest dela Nepremičnine 2 s strani pravnega prednika tožečih strank tudi ni bila pridobljena
viciozno. Glede na zgornje navedbe Jure Babić sploh ni imel potrebe, da bi posest pridobil s
silo, z zvijačo ali z zlorabo zaupanja, saj je bil na podlagi veljavnega pravnega naslova, ki sta ga
stranki sklenili prostovoljno in brez slabotnih namenov, upravičen do posesti spornega dela
nepremičnine. Kakršenkoli drugačen zaključek bi bil neutemeljen, predvsem tudi zato, ker je
pravni prednik tožečih strank imel sporni del Nepremičnine 2 nemoteno v posesti skoraj 14
let, v tem času pa ni temu nasprotoval nihče, niti pravni prednik toženih strank, niti toženi
stranki sami.
Priposestvovalna doba
Glede na določbo 30. člena ZTLR začne priposestvovalna doba teči z dnem, ko je posestnik
dobil stvar v posest, konča pa se z iztekom zadnjega dne te dobe. Pri tem tožnik poudarja
stališče, da je treba pri »pravnoposlovnem prenosu posesti nepremičnin dati voljni
komponenti predaje posesti bistven pomen in priznati prenos posesti tudi zgolj na podlagi
sporazuma o prenosu posesti, ki ga skleneta pogodbeni stranki, če je pridobitelj v položaju, da
lahko izvaja neposredno dejansko oblast nad stvarjo, saj nepremičnin ni mogoče izročati v
posest tako kot premičnin, zato je prenos posesti lahko opravljen tudi na način, da stranki
izjavita voljo za prenos posesti«.24
V danem primeru je trenutek sklenitve Pogodbe 1, nedvomno hkrati tudi trenutek, ko sta se
pogodbeni stranki sporazumeli o prenosu posesti. Iz pogodbe ne izhaja nikakršen drugačen
dogovor strank glede prenosa posesti, niti za to ne obstoji noben drug dokaz. O sklenitvi in
nadaljnjem izvrševanju posesti na spornem delu Nepremičnine 2 s strani Jureta Babića ve
izpovedati tožnik, prav tako pa tudi sosed obeh pogodbenikov, Josip Hrvatić, ki je na spornem
delu zemljišča že vsaj od decembra leta 1980 videval Stipeta Babića. Nadalje, tudi dejstvo, da
sinova Janeza Antolina nista Juretu Babiću nikoli oporekala izvrševanja posesti na spornem
zemljišču (niti nista v njegovo upravičenost nikoli podvomila) dokazuje, da je do prenosa
posesti gotovo prišlo že nekaj časa pred smrtjo njunega očeta. Spremembo meje šele po smrti
njunega očeta bi prav gotovo opazila, tako pa meja, ker je obstajala že lep čas pred tem, zanju
23
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Te so opredeljene v 454. členu ZOR.
VSL sodba in sklep II Cp 682/2012, z dne 24. oktober 2012.

ni bila sporna. Tožnik tako utemeljeno zatrjuje, da je do prenosa posesti prišlo s sklenitvijo
Pogodbe 1, torej dne 22. 12. 1980, kar pomeni, da se je priposestvovalna doba iztekla 22. 12.
1990.
Sposobnost stvari za priposestvovanje in sposobnost priposestvovalca za priposestvovanje
Za uspešno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini morata biti, poleg treh
zakonskih pogojev, izpolnjeni še dve pomembni predpostavki. To sta sposobnost stvari za
priposestvovanje in sposobnost priposestvovalca za priposestvovanje.
ZTLR je z določbo 29. člena onemogočil priposestvovanje stvari, ki so družbena lastnina, saj
tudi lastninska pravica ne more obstajati na stvareh, ki so lahko le družbena lastnina, kot to
določa 2. člen ZTLR. Ker v danem primeru ne gre za zemljišče, ki bi predstavljalo družbeno
lastnino, je ta predpostavka izpolnjena.
Nadalje, v slovenskem pravnem redu velja, da »kdor ne more pridobiti lastninske pravice, lete tudi ne more priposestvovati, pri čemer je sposobnost pridobivanja lastninske pravice
vezana na pravno sposobnost subjekta«25. Tudi ZTLR je v drugem odstavku 82. člena določal,
da imajo na območju Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ)
lahko tuje fizične osebe ob vzajemnosti lastninsko pravico na zemljišču in stavbah, ki so jih
podedovale, enako kot državljani SFRJ, če ne določa mednarodna pogodba drugače. S tem je
torej tujcem omejil pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah. Vendar pa je bil pravni
prednik tožečih strank v trenutku steka vseh pogojev za priposestvovanje, 22. 12. 1980,
državljan SFRJ. Pred uveljavitvijo Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije26 (v nadaljevanju: UZITUL) ni bilo v pogledu
državljanov drugih republik nobenih omejitev glede priposestvovanja, zaradi česar je Jure
Babić imel sposobnost priposestvovati del nepremičnine in je lastninsko pravico tudi pridobil,
ne glede na to, da ta leži v Republiki Sloveniji.
Dokazi:
- Pogodba o menjavi zemljišča sklenjena med Juretom Babićem in Janezom Antolinom, dne
22. december 1980 (Priloga 3).
- zaslišanje Josipa Hrvatića, Dalmatinska ulica 17, 40315 Mursko Središće, Hrvaška ki bo
izpovedal o tem, da je posest na spornem delu Nepremičnine 2 že od decembra 1980
izvrševal Stipe Babić.
- zaslišanje tožnika, ki bo izpovedal o obsegu posesti njegovega očeta od leta 1980 naprej.
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VI.
»Tisti, ki pridobi lastninsko pravico s priposestvovanjem, jo pridobi na originaren način (ipso
iure) in je ne izvaja iz prednikove pravice, ampak neodvisno od nje pridobi toliko kot poseduje.
Lastninska pravica se ob izpolnitvi z zakonom določenih pogojev pridobi na podlagi samega
zakona, brez vknjižbe v zemljiško knjigo.«27 Pravno podlago za to predstavlja 21. člen ZTLR.
Pravni prednik tožečih strank je tako lastninsko pravico na delu Nepremičnine 2 pridobil 22.
12. 1990.
Skladno s prehodno določbo SPZ, ki v 266. členu določa, da stvarne pravice, pridobljene pred
njegovo uveljavitvijo, ostanejo v veljavi z vsebino, kot jo določa ta zakon, pa tudi na podlagi
izrecne določbe 16. člena UZITUL28, ni dvoma o tem, da je tudi po osamosvojitvi Republike
Slovenije Jure Babić ohranil lastninsko pravico na spornem delu Nepremičnine 2, kljub temu,
da zaradi nevpisa v zemljiško knjigo ni bila vključena v njegovo zapuščino.
Kljub relativno dolgem obdobju od priposestvovanja do vložitve ugotovitvene tožbe, pravica
tožnika, da zahteva ugotovitev svoje lastnisnke pravice ni mogla zastarati. Vtoževani
ugotovitveni zahtevek je namreč zahtevek stvarnopravne, lastninske narave, na katerega se
zastaralni roki ne nanašajo29 in je zato nezastarljiv30.
Iz navedenega nedvomno izhaja, da je tožnik, kot pravni naslednik Jureta Babića, solastnik
spornega dela Nepremičnine 2 do 1/2. Z zgornjimi navedbami je dokazal, da je njegov pravni
prednik sporni del zemljišča priposestvoval, na podlagi vstopa v pravni položaj svojega očeta,
kot eden od dveh zakonitih dedičev pa sam upravičeno vtožuje zahtevek za ugotovitev svoje
lastninske pravice.
Dokazi:
- Sklep o dedovanju po pokojnem Juretu Babiću z dne 21. 1. 1995 (Priloga 6).
VII.
Predlog za izdajo potrdila za zaznambo spora
Za potrebe zaznambe spora in s tem varstva pravic, tožeča stranka, skladno s tretjim
odstavkom 79. člena ZZK-1, sodišče naproša za izdajo potrdila o vložitvi tožbe, skupaj z
opravilno številko zadeve, pod katero teče postopek.
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B. ODŠKODNINA
V začetku leta 2016 je prvotožena stranka, Franc Antolin, na del zemljišča tožnika pripeljal več
ton odpadkov in gnojšnice. Tožniku je, kot posledica pripeljanih odpadkov in gnojšnice, nastala
škoda na njegovem delu Nepremičnine 2. Rastline, ki so bile nasajene na zemljišču pred
škodnim dogodkom so odmrle, vrhnja plast zemlje pa je postala neuporabna zaradi zastrupitve
z gnojšnico. Glede na navedbe, podane v zahtevku za ugotovitev lastninske pravice, je tožnik
nedvomno do ½ solastnik spornega dela Nepremičnine 2. Kot tak, je tudi upravičen varovati
svojo premoženjskopravno dobrino in zahtevati odškodnino za škodo, ki mu jo je povzročil
toženec. Ravnanje Franca Antolina je med strankama nesporno. Slednji priznava, da je
protipravno posegel v pravno varovan položaj tožnika in mu povzročil škodo.
Splošno odškodninsko odgovornost ureja Obligacijski zakonik31 (v nadaljevanju: OZ). Iz prvega
odstavka 131. člena OZ32 izhaja, da je, kdor povzroči drugemu škodo, le-to dolžan povrniti,
razen, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.
V danem primeru gre za neposlovno odškodninsko odgovornost oziroma civilni delikt.
Predpostavke splošne oblike neposlovne odškodninske odgovornosti so urejene v prvem
odstavku 131. člena OZ. V prvem delu so določene tri predpostavke neposlovne odškodninske
odgovornosti: protipravnost ravnanja (škodljivo dejstvo), škoda in vzročna zveza med
protipravnim ravnanjem, ki izvira iz sfere odgovorne osebe in škodo, ki nastane v sferi
oškodovanca. V drugem delu 131. člena pa je urejena četrta predpostavka. Najbolj splošno
pravilo o delitktni odškodninski odgovornosti, ki ga naše pravo pozna, določa krivdno
odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom. To pomeni, da mora oškodovanec, da bo z
zahtevkom na povrnitev škode uspel, zatrjevati in dokazati samo obstoj prvih treh
predpostavk.33

VIII.
Protipravnost ravnanja (škodljivo dejstvo)
Splošna prepoved povzročanja škode (neminem leadere, 10. člen OZ) ima kot temeljno načelo
pomen vrednostnega merila, ki usmerja vsebinsko opredeljevanje protipravnosti ravnanja.
Zato je to temeljno načelo izhodišče za razlago pojma nedopustnosti ravnanja.
Za nedopustno, protipravno ravnanje gre, če oškodovanec prekrši pravo, ki varuje kakšen
zavarovan interes oškodovanca.34 Pri tem pa ni potrebno, da prekrši določen predpis ali
splošne norme pravnega reda. Zadostuje, da je njegovo ravnanje v nasprotju z običajnimi
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normami obnašanja in dobrimi običaji.35 Iti mora za nedopusten poseg v položaj drugega, ki
ima za posledico nastanek škode. Temu pritrjuje tudi sodna praksa, skladno s katero je
nedopustno ravnanje ali škodljivo dejstvo kot element civilnega delikta širše od pojma
protipravnosti. Sodišča potrjujejo, “da za odškodninsko odgovornost v načelu zadošča že
takšno dejanje ali opustitev, ki je na splošno nedopustno in ni potrebno, da bi bilo posebej
zapovedano ali prepovedano s pravno normo.”36 Protipravno ravnanje je vsako ravnanje,
katerega predvidljiva posledica je možnost nastanka škode.37
Ravnanje prvotoženega tj. nanos več ton odpadkov in gnojšnice na tožnikov del Nepremičnine
2, predstavlja nedopusten poseg v položaj tožnika, ki ima za posledico nastanek škode, zato
gre za protipravno ravnanje. Kršitev pozitivnega prava namreč ni značilnost ravnanja, ki bi
morala biti nujno podana, da bi bilo to ravnanje protipravno v pomenu predpostavke splošne
neposlovne odškodninske odgovornosti. Dejanje je protipravno tudi zato, ker je preseglo
okvire svobodnega ravnanja, saj se je vsak dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi utegnil
drugemu povzročiti škodo. Prvotoženi je lahko predvidel, da bo njegovo ravnanje imelo
negativne posledice za tožnika tj. da mu bo povrzročilo škodo, saj je škoda očitna posledica, ki
sledi ravnanju kakršno je bilo ravnanje prvotoženega.
Škoda
Škoda je vsak negativen poseg v pravno sfero drugega. Pravno priznana škoda pa je samo tista
škoda, za katero pravo kot sankcijo določa obveznost druge osebe povrniti škodo. Določba
132. člena OZ ima naravo splošnega pravila, ki določa oblike pravno priznanih škod. Ena izmed
oblik pravno priznane škode je tudi zmanjšanje premoženja oškodovanca (navadna škoda).
Prvotoženi je kršil lastninsko pravico tožnika in pri tem tožniku nedvomno povzročil škodo zmanjšanje premoženja. To zmanjšanje se kaže v tem, da je tožnik moral na svoje stroške
vzpostaviti prejšnje stanje tj. odstraniti nanošene odpadke in gnjošnico, odstraniti odmrle
rastline, nadomestiti zastrupljeno prst in nasaditi druge rastline. Tožniku so torej zaradi
ravnanja prvotoženega nastali stroški (v obliki plačila za vrtnarske storitve), s čimer je bil
njegov premoženjski položaj poslabšan, stroški pa imajo značilnost pravno priznane škode.
Primarni namen odškodninskega prava je, da oškodovancu omogoča uresničitev njegovega
interesa, da se negativne posledice protipravnosti, ki so nastale v njegovi sferi, odpravijo.
Uresničitev tega interesa odškodninsko pravo omogoča s tem, da oškodovancu daje pravico
od odgovorne osebe zahtevati povrnitev škode. Osnovno izhodišče za odločanje o povrnitvi
škode ostaja obseg pravno priznane škode. OZ v 169. členu določa, da sodišče oškodovancu
prisodi odškodnino v znesku, ki je potreben, da postane njegov premoženjski položaj takšen,
kakršen bi bil, če ne bi bilo škodljivega dejanja (načelo popolne odškodnine). OZ kot pravilo za
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povrnitev premoženjske škode določa vzpostavitev stanja, ki je bilo, preden je škoda nastala
(prvi odstavek 164. člena, naturalna restitucija). Tožnik je, skladno s pravilom, da mora
oškodovanec poskrbeti za to, da bo škoda čim manjša, oz. za to, da se škoda po škodnem
dogodku ne bo povečala (dolžnost zmanjševanja škode)38 in splošnim pravilom, po katerem
ima oškodovanec pravico do izbire med možnima načinoma povrnitve škode (vzpostavitvijo
prejšnjega stanja in plačilom denarne odškodnine), že saniral škodo, ki mu jo je povzročil
prvotoženi. Poleg tega je primerneje in ustrezneje, da je dejanja potrebna za vzpostavitev
prejšnjega stanja opravila oseba, ki ima ustrezno strokovno znanje in izkušnje. Zato tožnik
zahteva plačilo denarne odškodnine v višini stroškov, ki so mu nastali s tem, da je prejšnje
stanje vzpostavilo podjetje, ki se ukvarja z vzdrževanjem vrtov.
Tožnik utemeljuje obseg pravno relevantne škode z računom, številka 248/2016, družbe
Sanatos, d.o.o., z dne 12. 4. 2016. Vrtnarska družba Sanatos, d.o.o., je dne 10. 4. 2016, po
naročilu tožnika, opravila vrtnarske storitve v višini 1.318,00 EUR z DDV, s katerimi je bila
odpravljena škoda, povzročena na zemljišču in vzpostavljen položaj, ki je obstajal pred
škodnim dogodkom. V računu so navedene različne storitvene postavke. V postavki 00748 je
navedeno odstranjevanje in odvoz gnojšnice ter odpadkov, kot prvi pogoj, da se sanacija
zemljišča začne. Po odstranitvi gnojšnice je bilo potrebno zemljo pripraviti, čemur je
namenjena postavka 00399 in odstranitev rastlin iz postavke 00398, ki so zaradi gnjošnice
odmrle. Naslednja postavka 00587 obsega nadomestitev odmrlih rastlin z novimi. Da bi
rastline lahko normalno zasadili, pa je bilo potrebno vrhnjo plast zemlje, ki je bila neuporabna
zaradi zastrupitve z gnjošnico, zamenjati z novo, kar je navedeno v postavki 00705. Nazadnje,
potrebno je bilo tudi svetovanje iz postavke 00805 zaradi načrtne izvedbe del.
Tožnik je izvedbo sanacijskih del poveril vrtnarski družbi, kar je njegov legitimen interes.
Vrtnarsko družbo Sanatos d.o.o je tožnik izbral, ker gre za specializirano podjetje za
vzdrževanje vrtov z izkušnjami. Opravljene storitve so ovrednotene razumno in tožnik se z
njimi ne namerava okoristiti na račun povzročitelja. Storitve so bile nujno potrebne, da se
posledice nasutja gnojšnice ne bi razširile na druge dele zemljišča. Vsaka opravljena storitev je
tudi logična posledica ravnanja toženca in nujen pogoj za vzpostavitev prejšnjega stanja ter
preprečitev poglabljanja škodljivih posledic.
Pogoj za nastanek obveznosti plačila zamudnih obresti je nastop zamude. Dolžnik pride v
zamudo z odškodninsko obveznostjo takrat, ko upnik ustno ali pisno, z izvensodnim opominom
ali začetkom kakšnega postopka, katerega namen je doseči izpolnitev obveznosti, zahteva od
njega, naj izpolni obveznost (drugi odstavek 299. člena OZ). Zamuda pa ne more nastati pred
dospelostjo terjatve. OZ v 165. členu določa, da se odškodninska obveznost za povrnitev škode
šteje za zapadlo od trenutka nastanka škode. Večinsko stališče sodne prakse pa je, da zamudne
obresti tečejo od trenutka, ko nastopi dolžnikova zamuda, in ne od trenutka nastanka
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premoženjske škode, zato vtožuje zakonske zamudne obresti, od toženca, za čas od vložitve
tožbe dalje do plačila.39
Tožnik je ravnal kot dober gospodar in sedaj pričakuje od toženca povrnitev škode v višini
1.318,00 skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od trenutka vložitve tožbe, dalje
do plačila.
Vzročna zveza
Obveznost povračila škode lahko zajema le škodo, ki je v vzročni zvezi s škodljivim dejstvom.
Vzročna zveza v konkretnem primeru med nasutjem več ton odpadkov in gnojšnice in
posledico, ki se kaže kot škoda tj. nastali stroški tožniku, je nesporna. Vprašanje vzročne zveze
v tem konkretnem primeru ni zapleteno, saj sta ravnanje in posledica v naravnem pogledu
(krajevno in časovno) povezana. Brez ravnanja prvotoženega, torej brez nasutja odpadkov in
gnojšnice, škoda tožniku ne bi nastala. Jasno in očitno je tudi, da je nastanek takšne škode
normalna in pričakovana posledica ravnanja prvotoženega, kar pomeni, da ni mogoče reči, da
se konkretna posledica giblje zunaj tega, kar se po življenjski izkušnji šteje kot možna posledica
(teorija o adekvatni vzročnosti). Vzročna zveza med dejanjem in škodnim dogodkom je bila
torej predvidljiva. Pri tem pa ni pomembno, ali je bila predvidljiva tudi nadaljnja vzročna zveza
med škodnim dogodkom in konkretnim obsegom in pojavnimi oblikami nastale škode.40
Pomembno je, ali je bila negativna posledica objektivno predvidljiva. Za presojo tako tudi ni
pomembno, ali je prvotoženi negativno posledico predvideval in tudi ne, ali je bil glede na
svoje konkretne sposobnosti (znanje, izkušnje, sposobnost razumevanja pomena svojih
dejanj) sposoben to posledico predvideti.
Odgovorna oseba je odgovorna za celotno škodo, če oškodovanec z verjetnostjo, ki presega
50 odstotkov (mejni prag verjetnosti), dokaže, da je ravnanje odgovorne osebe povzročilo
škodni dogodek in škodo.41 Z izjemo ravnanj prvotoženega ni nobenega drugega vzroka, ki bi
na kakršenkoli način vplival na nastanek škode tožniku, zato je v celoti dokazano, da je prav
prvotoženi odgovoren za nastalo škodo.
Krivda
Kot že omenjeno zgoraj, naše pravo določa krivdno odgovornost z obrnjenim dokaznim
bremenom, kar pomeni, da se krivda odgovorne osebe domneva. To pomeni, da če
oškodovanec dokaže, da mu je nastala škoda, ki je v vzročni zvezi s protipravnim ravnanjem
odgovorne osebe, bo s tem dokazal, da za to škodo odgovarja tisti, iz čigar sfere izvira
protipravno ravnanje.
Prvotoženi je pri nanosu odpadkov in gnojšnice ravnal namenoma, zavedal se je nedopustnosti
svojega ravnanja in posledic (zavestna sestavina) in jih tudi želel (voljna sestavina). To, da je
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na del Nepremičnine 2 nanosil odpadke in gnojšnico priznava tudi sam v izjavi z dne 12.3.2016
(“To, da sem na zemljo zvozil odpadke…”). Prvotoženemu očitamo eventualni namen, katerega
značilnost je, da se povzročitelj zaveda možnosti nastanka škode in vanjo privoli, jo dopušča,
misli si, “kar bo pa bo”. Povzročitelj je glede posledic svojega dejanja sicer navidezno
indiferenten, vendar pa od svojega dejanja ne bi odstopil, čeprav bi vedel, da bo posledica
nastala.42
Prvotoženi s svojim ravnanjem sicer ni želel direktno povzročiti škode, njegovo ravnanje je bilo
usmerjeno v to, da bi preprečil tožniku, da bi ta dalje obdeloval del Nepremičnine 2, vendar se
je prvotoženi zavedal, da bo z nanosom odpadkov in gnojšnice tožniku zaradi tega nastala
škoda, pa je v to vseeno privolil, kljub temu, da je vedel, da bo tožniku odškodninsko
odgovarjal, kar izhaja iz njegove izjave z dne 12.3.2016 (“Me ne zanima, če me bo tožil. Naj!”).
Dokazi:
-

-

Račun vrtnarske družbe Sanatos, d.o.o., z dne 12. 4. 2016 (Priloga 7),
Slika zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko Središće z dne 12. 3. 2016 (Priloga 4),
zaslišanje tožnika, ki bo izpovedal kakšno je bilo stanje pred in po tem, ko je prvotoženi
nanosil na del Nepremične 2 več ton odpadkov in gnojšnice,
zaslišanje delavcev, Miha Novaka, Petišovska ulica 10, 9220 Lendava in Petra Kovača,
Lendavska cesta 5, 9220 Lendava, vrtnarske družbe Sanatos, ki bosta izpovedala kakšno je
bilo stanje preden se je škoda sanirala in katera dela ter zakaj so bila potrebna,
zaslišanje prvotoženega, ki bo izpovedal o svojem ravnanju,
izjava prvotoženega z dne 12.3.2016 (Priloga 8).

C. SLUŽNOSTI
IX.
Pravni prednik (oče) tožeče stranke Jure Babić je dne 12. maja 1979 z očetom toženih strank,
Janezom Antolinom, sklenil Pogodbo o služnostni pravici (v nadaljevanju: Pogodba 2). S
Pogodbo 2 sta se stranki dogovorili, da se ustanovita dve služnostni pravici na nepremičnini v
breme parcele št. 2756/1, k.o. 303291 Mursko Središće, kot služečega zemljišča, v korist
vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 3418, k.o. 169 Petišovci, kot gospodujočega
zemljišča. V času sklenitve Pogodbe 2 je veljal ODZ, ki je v 481. členu določal, da se služnosti
na predmete, ki so vpisani v javnih knjigah da pridobiti le z vpisom v te knjige. V 5. členu
Pogodbe 2 je vsebovano zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim je lastnik služeče nepremičnine
dovolil, da se vpišeta stvarni služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče
nepremičnine, kar pomeni, da sta bili vpisani v zemljiško knjigo.
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Na podlagi služnostne pravice pešpoti je vsakokratni lastnik gospodujoče nepremičnine
upravičen do hoje preko služeče nepremičnine, in sicer po že obstoječi potki ob vzhodni meji
nepremičnine v širini dveh metrov. Na podlagi vodne služnosti pa je vsakokratni lastnik
gospodujoče nepremičnine upravičen do odtekanja prekomerne vode, ki se zaradi bližine reke
Mure nabira na njegovi nepremični, preko služeče nepremičnine do kanala, ki se nahaja južno
od te nepremičnine. Stranki sta se dogovorili, da nadomestilo za obe služnosti znaša 500,00
DEM (tj. 255,65 EUR) letno.
Dokazi:
- pogodba o služnostni pravici, med Janezom Antolinom in Juretom Babićem, z dne
12.5.1979 (Priloga 9)
X.
Prenehanje služnosti pešpoti
SPZ v 220. členu določa, da služnost lahko preneha na podlagi pravnega posla, na podlagi
odločbe ali na podlagi zakona. Pravna posledica prenehanja nastopi z vpisom prenehanja v
zemljiško knjigo, če služnost preneha na podlagi pravnega posla, pri drugih dveh načinih
prenehanja pa se morajo izpolniti pogoji, ki jih določa zakon. 223. člen SPZ določa načine, na
podlagi katerih lahko služnost preneha na podlagi zakona. Večinoma gre za razloge, za katere
že zakonodajalec ugotavlja, da stvarna služnost za gospodujočo nepremičnino ni več potrebna
in da je močnejši interes lastnika služeče nepremičnine, da se omejitev lastninske pravice na
njej odpravi. Stvarna služnost na podlagi zakona preneha že v trenutku, ko so izpolnjeni pogoji,
ki jih določa zakon.
V drugi alineji prvega člena 223. člena SPZ zakon kot način prenehanja služnosti na podlagi
zakona določa, da služnost preneha, če se ne izvršuje v času, potrebnem za njeno
priposestvovanje. Če lastnik gospodujoče nepremičnine svoje stvarne služnosti dalj časa ne
izvršuje, lahko domnevamo, da zanj nima več gospodarskega pomena. Stvarna služnost
preneha, če se ne izvršuje v času, potrebnem za njeno priposestvovanje, kar v zvezi z določbo
drugega odstavka 217. člena SPZ pomeni, da postane služeča nepremičnina prosta oz.
osvobojena služnosti, če se služnost na njej ne izvaja najmanj 20 let. Zakon izhaja iz presoje,
da dvajsetletno neizvrševanje jasno kaže, da služnost ni potrebna gospodujoči nepremičnini
in da je s tem nekoristna.
Kljub temu, da služnost zaradi neuporabe preneha v trenutku, ko so izpolnjeni pogoji, ki jih
določa zakon (223. člen SPZ), mora tožnik prenehanje uveljavljati s tožbenim zahtevkom.
Prenehanje služnost se ugotovi z ugotovitveno odločbo, ki je tudi podlaga za izbris vknjižene
služnosti v zemljiški knjigi. ZZK-1 namreč v 3. točki prvega odstavka 40. člena določa, da se
vknjižba pravic dovoli na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je sodišče ugotovilo
obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravic, katere vknjižba se predlaga. To pomeni, da

lahko stranka neposredno na podlagi take ugotovitvene sodbe doseže vknjižbo prenehanja v
zemljiški knjigi, kar pomeni, da ima takšna sodba učinek izvršljivosti.
Tožniku za vložitev ugotovitvene tožbe ni treba izkazati pravnega interesa, saj se takšna tožba
skladno z drugim odstavkom 181. člena ZPP lahko med drugim vloži, če je tako določeno s
posebnimi predpisi. Določbo 223. člena SPZ je šteti za tak poseben predpis, ki tožniku omogoča
vložitev ugotovitvene tožbe brez zatrjevanja pravnega interesa. Služnost po tej določbi ugasne
s trenutkom, ko so izpolnjeni zakonski pogoji, sodišče pa z ugotovitveno odločbo le ugotovi
(ne)obstoj služnosti.43
Pravno relevantno dejstvo je, da toženca že več kot dvajset let ne izvršujeta služnosti pešpoti
po tožnikovi parceli v korist svojih nepremičnin. Nedvomno se od marca 1994 služnost pešpoti
ni več izvrševala, kar vedo izpovedati vse pravdne stranke in tudi sosed Josip Hrvatić, ki bratov
že od leta 1994 ni videl hoditi po opisani poti. Pot, prek katere se je izvrševala služnost, ki je
bila namenjena prehodu iz enega zemljišča na drugega, je zaradi neizvrševanja postala
neuporabna. Ker sta toženca izgubila interes uporabljati omenjeno pot, se je ta po naravnem
teku stvari zarasla s travo in drugim rastlinjem ter izgubila podobo utrjene, večkrat
uporabljene poti, kakršno bi imela zaradi sledi večletne človeške hoje. To očitno izhaja tudi iz
priložene fotografije poti, posnete na dan 20.10.2016, iz katere je razvidno opisano dejansko
stanje.
Pri priposestvovanju svobode oziroma zastaranju služnostne pravice subjektivna prvina (dobra
vera, volja) ni pomembna. To velja tako glede izjavnovoljnega ali pa konkludentnega ravnanja
lastnika služeče stvari kot tudi lastnika gospodujoče stvari. Kar je pomembno, je zgolj
objektivno dejstvo (ne)izvrševanja posestne prvine služnostne pravice. Tako je zato, ker se v
primeru instituta zastaranja služnostne pravice, normativni svet prilagaja drugačnemu svetu
dejanskega. Iz vsega navedenega zato izhaja, da je zgoraj opisana služnost pešpoti prenehala
marca 2014.
Dokazi:
- zaslišanje pravdnih strank, ki bodo izpovedale o tem, od kdaj se služnost pešpoti ne
izvršuje več,
- zaslišanje soseda Josipa Hrvatića, Dalmatinska ulica 17, 40315 Mursko Središče ki bo
izpovedali o tem, da bratov Antolin od marca 1994 ni videl hoditi po poti, po kateri se
je do tedaj izvrševala služnost pešpoti,
- fotografija zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko Središće z dne 20. 10. 2016 (Priloga
10),
- pogodba o služnostni pravici (Priloga 9).
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XI.
Plačilo nadomestila
Pogodba 2 v 4. členu vsakokratnemu lastniku gospodujoče nepremičnine nalaga plačilo
nadomestila za stvarne služnosti ustanovljene na služeči nepremičnini. Določba določa le
vrednost in periodičnost izpolnitve, zato moramo za vsa ostala vprašanja v zvezi s to
obveznostjo uporabljati splošne določbe OZ.
Kot je določeno v Pogodbi 2, je potrebno za služnostni pravici plačevati 500 DEM (tj.255.65
EUR) letno. Iz besedila pogodbe in namena pogodbenih strank izhaja, da nadomestilo ni
namenjeno plačilu protivrednosti ustanovitve služnostnih pravic, temveč gre za trajajoče
breme, ki ga je dolžan nositi vsakokratni lastnik nepremičnine.
Za vsebino služnosti je značilno, da mora lastnik služeče nepremičnine trpeti dejanja v korist
gospodujoče nepremičnine ali opuščati določena ravnanja. Nadomestilo obstaja dokler obstoji
služnostna pravica (načelo kavzalnosti). Ne glede na to, da se služnost pešpoti dejansko ni
izvrševala, obveznost plačila nadomestila obstoji. Lastninska pravica tožnika je omejena že z
obstojem služnosti, ne pa z vsakokratnim izvrševanjem le-te. Tožnik izvrševanja služnosti ni
preprečeval ali onemogočal in je ravnal v skladu s Pogodbo 2. Zaradi vezanosti nadomestila na
obstoj stvarne pravice, lahko ta preneha s pogodbo oziroma, če so izpolnjeni drugi zakonski
pogoji.
Na nespornost obstoječe obveznosti plačevanja nadomestila kaže tudi dejstvo, da sta
solastnika Nepremičnine 2, od katerih je eden tudi toženec v tem delu tožbe, v skladu s svojimi
obveznostmi nadomestilo tudi redno plačevala prejšnjemu lastniku Nepremičnine 1. Po smrti
lastnika Nepremičnine 1 marca 1994 sta nova upnika te terjatve postala nova solastnika
Nepremičnine 1. Eden izmed njiju je tudi tožeča stranka.
Glede na to, da imamo na strani dolžnikov in na strani upnikov po dve osebi, moramo najprej
rešiti vprašanje deljivih obveznosti. OZ v 1. odstavku 393. členu določa, da je obveznost deljiva,
če jo lahko razdelimo in ob tem ohrani lastnosti, kot celi predmet in z delitvijo ne izgubi ničesar
od svoje vrednosti. V konkretnem primeru gre za denarno obveznost, ki je že po naravi stvari
deljiva obveznost.
V skladu z večinsko sodno prakso44 moramo šteti, da se solidarnost dolžnikov in solidarnost
upnikov ne domnevata, pač pa morata biti izrecno opredeljeni. Kot že omenjeno, iz Pogodbe
2 ne izhaja, da bi bila solidarnost izrecno določena, prav tako pa tudi ni zakonske podlage, ki
bi v tem primeru kazala na solidarnost, zato moramo uporabiti splošne določbe OZ o deljivih
obveznostih.
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V 2. odstavku 393. člena OZ določa, da v kolikor ni določena drugačna rešitev in je pri deljivi
obveznosti več dolžnikov, se obveznost med njimi razdeli na enake dele in je vsak od njih
odgovoren za svoj del. Toženca sta z dedovanjem Nepremičnine 2 postala njena solastnika in
posledično tudi dolžnika te obveznosti, ki izhaja iz Pogodbe 2. Slednja določa le periodičnost
in vrednost izpolnitve,, zato moramo šteti, da dolžnika nista solidarna in se upošteva določilo
iz 2. odstavka 393. člena OZ, kar pomeni, da je vsak izmed dolžnikov odgovoren za polovico
obveznosti.
Na strani upnikov je situacija podobna. Enako kot za dolžnike deljivih obveznosti, OZ ne
predpostavlja solidarnosti tudi za upnike terjatev. Tako OZ v 3. odstavku 393. člena določa, da
če je pri kakšni deljivi obveznosti več upnikov in ni določeno kaj drugega, potem se terjatev
med njimi deli na enake dele in vsak upnik lahko zahteva le svoj del terjatve. Za upnike OZ
vsebuje celo eksplicitno določbo, da se solidarnost ne domneva, ampak mora biti dogovorjena
ali pa določena z zakonom45.
Ker rok plačila letnega nadomestila za služnostni pravici ni bil določen v pogodbi, in tudi namen
posla, narava obveznosti in druge okoliščine ne zahtevajo za izpolnitev nekega roka, je upnik
upravičen zahtevati izpolnitev takoj, ko ta nastane (289. OZ). Iz tega člena izhaja, da je
obveznost plačila letnega nadomestila za služnost zapadla 1. 1. za vsako preteklo leto. Od
trenutka vložitve tožbe dalje pa je tožnik od dolgovanega zneska upravičen terjati tudi
zamudne obresti, saj je v primeru, da rok za izpolnitev ni določen, pride dolžnik v zamudo, ko
upnik ustno ali pisno, z izvensodnim opominom ali z začetkom kakšnega postopka, katerega
namen je doseči izpolnitev obveznosti, zahteva od njega, naj izpolni svojo obveznost (2.
odstavek 299. OZ).
V tej tožbi tožnik zahteva izpolnitev obveznosti od toženca Andreja Antolina zaradi
neizpolnjevanja njegove obveznosti. Skladno z zgoraj povzeto zakonsko podlago, ima tožnik
do toženca Andreja Antolina veljavno terjatev v evrski protivrednosti v višini 125 DEM (tj.
63.91 EUR) letno. Glede na pravno naravo občasnosti terjatve iz naslova plačila nadomestila,
ki dospe letno ali v določenih krajših časovnih presledkih tožnik uveljavlja plačilo nadomestila
za zadnja tri leta (347. OZ).
Tožena stranka Andrej Antolin v zadnjih treh letih ni izpolnjeval svoje obveznosti do tožnika,
zato je dolžan plačati tožniku vrednost nadomestila za tri leta v evrski protivrednosti od zneska
DEM po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan vložitve tožbe, za čas od oktobra 2013 do
oktobra 2016 skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od vložitve tožbe do plačila.
Na podlagi zgoraj navedenih pravnih in dejanskih trditev, je tožnik upravičen zahtevati plačilo
letnega nadomestila za zadnja tri leta pred vložitvijo tožbe. In sicer, za leto 2013, ki je zapadlo
1. 1. 2014, za leto 2014, ki je zapadlo 1. 1. 2015 ter za leto 2015, ki je zapadlo 1. 1. 2016. V
absolutnem znesku to predstavlja 375 DEM (tj. 191.73 EUR).
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V dokaznem pravu je uveljavljeno pravilo, da vsaka stranka nosi trditveno in dokazno breme
za tista dejstva, ki so ji v korist, oziroma, ki utemeljujejo njene zahtevke ali ugovore. Predmet
dokazovanja so tudi tako imenovana negativna dejstva, natančneje trditve, da dejstva z
določeno vsebino ne obstajajo. V teoriji in sodni praksi se je ustalilo stališče, da je dokazno
breme na tistem, ki zatrjuje obstoj, in ne na tistem, ki zatrjuje neobstoj dejstva. Ker je tožnik
dokazal, da je drugotoženi dolžan plačati nadomestilo, je dokazno breme, da dokaže, da je
nadomestilo že plačal in se tako razbremeni dolžnosti plačila vtoževanega zneska, na
drugotoženemu.
Način plačila nadomestila (v gotovini ali v obliki nakazila na bančni račun) v Pogodbi 2 ni bil
določen. Negativnega dejstva, da ni prejel plačila nadomestila v gotovini tožnik ne more
dokazati. Ker pa je Višje sodišče v Ljubljani v zadevi št. I Cpg 1757/2015 z dne 6.1.2015
odločilo, da mora tožnik tudi negativna dejstva dokazovati, kadar zatrjuje, da ni prejel
nikakršnih finančnih prilivov s strani toženca in sicr tako, da kot dokaz predloži izpisek iz
svojega bančnega računa, tožnik prilaga izpisek iz svojega bančnega računa, iz katerega je
razvidno, da s strani drugotoženega Andreja Antolina ni prejel nobenega priliva.
Dokazi:
- zgodovinski izpisek iz TRR št. 3015 4589 8659 569, ki ga ima Stipe Babić odprtega pri NLB
d.d. (Priloga 11).

D. PROCESNA VPRAŠANJA
XII.

Mednarodna pristojnost
Iz določbe prvega odstavka 3. člena Pravilnika za izvedbo študentske pravde46 (v nadaljevanju:
Pravilnik tekmovanja), da ekipa vloži »tožbo« in zavezujočih razlag navedenega pravilnika, iz
katerih sledi, da je za reševanje navedenega spora lahko mednarodno pristojno zgolj eno
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Pravilnik za izvedbo študentske pravde je objavljen za namen tekmovanja Študentske pravde na:
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pravu EU, v katerem je dopustno (in včasih celo nujno), da glede vprašanj z različnim dejanskim stanjem med
istima strankama v sporu odloča več sodišč. Navedenega skladno s Pravilnikom tekmovanja in njegovo obvezno
interpretacijo ni mogoče storiti. Zato naša odvetniška pisarna spoštuje Pravilnik tekmovanja in ga šteje ne samo
kot obvezni, temveč tudi kot hierarhično najvišji pravni vir tekmovanja.

sodišče, in sicer sodišče Republike Slovenije, nedvomno izhaja, da je v postopku tekmovanja
Študentska pravda pristojnost Hrvaškega sodišča izključena.
Ne glede na navedeno ostaja odprto vprašanje priznanja in izvršitve sodne odločbe v tuji državi
(in casu: v Republiki Hrvaški), zato podajamo celovito argumentacijo o mednarodni
pristojnosti sodišča, iz katere sledi, da je slovensko sodišče pristojno tudi za odločanje o
stvarnopravnem delu tožbenega zahtevka, ki ga je mogoče izvršiti le na območju, kjer
suverene pravice izvršuje Republika Hrvaška.
Mednarodna pristojnost je procesna predpostavka, na katero mora sodišče paziti ves čas
postopka. Skladno z 29. členom ZPP je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje, kadar
je njegova pristojnost v sporu z mednarodnim elementom izrecno določena z zakonom ali z
mednarodno pogodbo. Ta določba je v skladu z Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah47 (v nadaljevanju: Uredba Bruselj I bis), ki je
v konkretnem primeru merodajni akt za določanje mednarodne pristojnosti in je nadrejen
določbam nacionalnega prava. Gre namreč za spor z mednarodnim elementom, saj ne samo,
da se nepremičnine nahajajo v različnih državah Evropske unije, temveč imajo tudi stranke v
sporu stalna prebivališča na ozemlju različnih držav članic, in sicer gre za spor z elementi, ki so
vezani na Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Izpolnjeni so vsi pogoji za uporabo Uredbe Bruselj I bis. Toženec ima stalno prebivališče v
državi članici Evropske unije, in sicer v Sloveniji (ratione personae), gre za civilno ali
gospodarsko zadevo (ratione materiae), poleg tega je tožba vložena po začetku veljavnosti
navedene uredbe (ratione temporis).
Temeljno pravilo določeno v 4. členu Uredbe Bruselj I bis je, da je za odločanje o sporu
pristojno sodišče države, v kateri ima toženec stalno prebivališče. Skladno z navedeno odločbo
je pravilno postopanje tožnika, da vloži tožbo pri sodišču države tožene stranke. Vendar je v
konkretnem primeru neskladnost s pristojnostjo po prebivališču toženca določena v 24. členu
Uredbe Bruselj I bis, saj je za odločanje o stvarnih pravicah na nepremičninah in o vpisih v
javne registre izključno pristojno sodišče po načelu locus rei sitae oziroma sodišče države
članice, kjer se vodi javna knjiga.
Kljub navedenemu je treba skleniti, da 24. člen Uredbe Bruselj I bis ni ovira za to, da o vseh
zahtevkih predmetnega spora odloči Slovensko sodišče, pri čemer bo izdano sodno odločbo
mogoče priznati in izvršiti v Republiki Hrvaški v delu, ki se nanaša na pogodbo o služnosti.
Oziroma, drugače povedano, določbe poglavja o izključnih pristojnosti so v določenih primerih
relativizirane. Treba je ugotoviti, da temu ustreza tudi konkretni primer.
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Ne gre zgolj za to, da večina naveznih okoliščin odkazuje na pristojnost slovenskega sodišča,
pri čemer je pomislek izključne pristojnosti relevanten zgolj za enega izmed delov vtoževanih
zahtevkov. Prav tako ni bistveno odločilno dejstvo, da se sporne nepremičnine nahajajo tako
na ozemlju Republike Hrvaške kot tudi na ozemlju Republike Slovenije.
Odstop od 26. člena Uredbe Bruselj I bis po drugi strani utemeljujejo same okoliščine
konkretnega tekmovanja, ter, dodatno, praksa Sodišča Evropske Unije in mnenje teorije.
Skladno s Pravilnikom tekmovanja in odgovori na postavljena vprašanja vložitev tožbe pri
sodišču Republike Hrvaške namreč eo ipso ni mogoča. Če tožnik navedenega zahtevka ne bi
mogel uveljavljati niti na slovenskem sodišču, bi to pomenilo močan poseg v ustavno in
konvencijsko pravico do sodnega varstva. Dodati je treba, da eventualna vložitev tožbe glede
stvarnopravnega zahtevka pri hrvaškem sodišču ne bi utemeljevala atrakcije vseh drugih
spornih vprašanj48.
Tudi Sodišče Evropske Unije je pod določenimi pogoji že dovolilo odstop od načel izključne
pristojnosti49. V navedenem primeru so bila sporna zemljišča razpršena po ozemljih
Nizozemske in Belgije, vendar se niso nahajala drug blizu drugega, zaradi česar je sodišče
odločilo, da je izključno mednarodno pristojnih več sodišč. Obiter dictum je sodišče zapisalo,
da bi pod določenimi pogoji o zadevi moralo odločati le eno sodišče (»Under certain
circumstances a single forum would need to be recognized.«50). Eden od teh kriterijev je, da
se sporne nepremičnine nahajajo druga blizu druge: za prav takšen položaj gre v primeru
Študentske pravde. V položaju, ko o zadevi odloča le eno sodišče, medtem ko se spor nanaša
na stvarne pravice na nepremičninah v več državah, torej postane očitno, da 26. člen
Bruseljske Uredbe I bis nima absolutne veljave.
Teorija je kritična, da so navedena merila Sodišča Evropske Unije premalo določna, vendar
podpira odločitev sodišča v delu, kjer odstopa od načela izključne pristojnosti: »These
arguments show that the assignment of exclusive jurisdiction to the courts at the locus rei
sitae rests on out-dated conceptions of sovereignity and the supposed inability of the courts
when it comes to applying foreign laws.«51
S tožbo torej utemeljujemo, da navedeni položaj sodi v domet prakse Sodišča Evropske Unije,
skladno s katero nasprotovanje 26. členu Uredbe Bruselj I ne pomeni kršitve izključnih
pristojnosti. Na tem temelju je slovensko sodišče pristojno za odločitev o vseh pravnih in
dejanskih vprašanjih konkretnega primera.
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XIII.

Krajevna in stvarna pristojnost
V navedenem primeru Uredba Bruselj I bis sicer ureja mednarodno pristojnost, ne pa tudi
krajevne pristojnosti (kot denimo pri potrošniških sporih). Merodajni akt za določitev krajevno
pristojnega sodišča je ZPP, in sicer po načelu lex fori. Navedeno pomeni, da se za procesna
vprašanja uporabi pravo države, ki je v sporu pristojna.
Podobno kot v prejšnjem oddelku se splošna pristojnost določa na podlagi prebivališča tožene
stranke. Odstop od tega pravila je določen v 57. členu ZPP, skladno s katerim je za sojenje v
sporih o stvarnih pravicah na nepremičninah izključno pristojno sodišče po načelu locus rei
sitae. Atrakcijo bi omogočal tudi 49. člen ZPP, vendar imajo določbe o izključni pristojnosti
prednost pred navedeno določbo o pristojnosti za sospornike.
Treba je omeniti, da je pojem “stvarne pravice” v pravu Evropske unije opredeljen
evroavtonomno52. Razumljivo je torej, da ima lahko pri določitvi mednarodne pristojnosti
pojem “stvarne pravice” drugačen pomen kot pri določitvi krajevne pristojnosti. Mednarodna
pristojnost se namreč določa po pravu Evropske unije, medtem ko se krajevna pristojnost v
konkretnem primeru določa po lex fori, in sicer ZPP. Ker je za razlago prava Evropske Unije
pristojno Sodišče Evropske unije, medtem ko je razlaga ZPP v domeni slovenskih sodišč, je
eventualen razkorak dopusten in možen.
ZPP določa, da enotnost krajevne pristojnosti ni pogoj za dopustnost komulacije zahtevkov.
Pride namreč do atrakcije pristojnosti. Če je za enega podana izključna krajevna pristojnost,
mora biti vsi zahtevki podani pred istim sodiščem.53 Glede na to, da je v zahtevku za ugotovitev
lastninske pravice podana izključna pristojnost po legi nepremičnin, vse zahtevke uveljavljamo
pred okrajnim sodiščem v Lendavi.
Podana je stvarna pristojnost okrajnega sodišča po 31. členu ZPP, saj vrednost spornega
predmeta ne presega 20.000 EUR, poleg tega spor ne sodi v nobenega izmed vsebinskih
okvirov drugega odstavka 32. člena ZPP, ki ureja pristojnost okrožnega sodišča.

XIV.
Kumulacija tožbenih zahtevkov
Kumulacija zahtevkov pomeni združevanje ali kopičenje zahtevkov. Poznamo dve različni vrsti
kumulacije tožbenih zahtevkov: objektivno kumulacijo, pri kateri sme tožnik z eno tožbo
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uveljaviti več pogodbenih zahtevkov zoper istega toženca in subjektivno kumulacijo, pri kateri
se v enem postopku združujejo procesni subjekti v več tožnikov ali tožencev. V prvem primeru
govorimo o uveljavljanju več tožbenih zahtevkov v eni tožbi, ki je urejeno v 182. členu ZPP, v
drugem pa o sosporništvu, ki ga ZPP ureja v celotnem petnajstem poglavju. V eni pravdi je
možna kombinacija obeh kumulacij.
Subjektivna kumulacija (vprašanje sosporništva)
V konkretni zadevi na strani tožnika nastopa ena oseba, na strani toženca pa v določenih delih
dve, zato so relevantne tudi zakonske določbe glede sosporništva. ZPP v 1. odstavku 191. člena
določa, da gre za sosporništvo kadar več oseb toži oziroma je toženih z isto tožbo. Slednji pogoj
je izpolnjen tudi v konkretni tožbi. Zakon opredeljuje več vrst sosporništev, ki se razlikujejo
predvsem glede na intenziteto povezanosti med osebami. Prav zaradi tega pa je potrebno, da
se vrsta sosporništva določi glede na vsakokratni dejanski primer.
Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s priposestvovanjem
V tem delu se tožba vlaga zoper toženi stranki, kot solastnika spornega dela Nepremičnine 2.
Skladno z večinsko sprejeto sodno prakso54, takšno razmerje strank ne postavlja v položaj
enotnih sospornikov (po 196. členi ZPP), ampak v položaj navadnih sospornikov. Narava
pravice, ki jo uveljavlja tožnik, solastnikov ne postavlja v položaj, ki bi terjal njihovo enotno
obravnavanje, saj zadeve ni mogoče rešiti samo izključno na enak način za vse sospornike.
Popolnoma mogoča je na primer rešitev, kjer bi tožnik uspel le zoper enega solastnika, zoper
drugega pa ne, ker bi ta na primer zatrjeval dobroverno pridobitev lastninske pravice na
podlagi 2. odstavka 44. člena SPZ.
Vsak solastnik je samostojen pravni subjekt, ki mu pripada določen del lastninske pravice na
stvari. Pri solastnini je namreč razdeljena lastninska pravica, ne pa sama stvar. S svojim
deležem lahko solastnik samostojno razpolaga. V konkretni zadevi sta toženca v zemljiški knjigi
vpisana, kot solastnika spornega zemljišča vsak do ½. Tako nista niti enotna, kaj šele nujna
sospornika, saj imata vsak svoj samostojen delež, ki je neodvisen od drugega.
Na aktivni strani imamo le enega tožnika, ki ima za konkreten tožbeni zahtevek tudi ustrezno
aktivno legitimacijo. Zahteva namreč le ugotovitev lastninske pravice na delu Nepremičnine 2
v obsegu do ½, ki mu pripada na podlagi vstopa v pravni položaj svojega očeta, kot eden od
dveh zakonitih dedičev. Opredelitev do sosporništva na aktivni strani zato na tem mestu ni
potrebna.
Služnost
Kot že omenjeno je potrebno sosporništvo ugotavljati za vsako posamezno situacijo. V delu
tožbe, ki se navezuje na izbris služnosti je pravni položaj tožencev drugačen, drugačen pa je
tudi položaj tožnika, kar nedvomno terja ponovno analizo dejanskega stanja.
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Lastnika gospodujočega zemljišča (Nepremičnina 2) sta, kot izhaja iz zemljiške knjige, toženi
stranki vsak do ½. Ker gre v tem primeru za stvarno služnost je ta vpisana v korist
gospodujočega zemljišča, kot celote. Stvarna služnost ni deljiva pravica. Solastniki
gospodujoče nepremičnine služnosti ne izvršujejo le v mejah svojih solastninskih deležev,
vendar v celoti, kot to zahtevajo potrebe gospodujočega zemljišča55.
Zaradi te nedeljivosti oziroma zaradi dejstva, da služnost ne more biti v korist samo
določenega solastniškega deleža nepremičnine, moramo skladno s 196. členom ZPP toženca
obravnavati, kot enotna in tudi nujna sospornika. Pasivna legitimacija pripada samo obema
skupaj in ne vsakemu posamezno. Nemogoče je namreč trditi, da bi lahko zadevo rešili različno
za vsakega solastnika. Narava pravice namreč terja, da se lahko izda za oba le enako sodbo,
saj stvarne služnosti ni mogoče izbrisati samo na določenem solastniškem deležu, ampak le na
celotni nepremičnini.
Tudi sodna praksa sledi stališču, da sta solastnika nepremičnine v podobnih primerih enotna
in nujna spospornika. Sodišče v sodbi VS RS II Ips 381/98, z dne 24. aprila 1999, tudi izrecno
pravi, da so lastniki gospodujočega zemljišča nujni sposporniki, kar velja tudi v pravdah zaradi
prenehanja oziroma ukinitve služnosti, kakršna je tudi v konkretnem primeru. Nadalje sodišče
v sodbi VSL II Cp 2212/2009, z dne 11. novembra 2009, pravi, da sta v primeru, ko se zahteva
izbris služnosti, ki je vpisana v korist gospodujočega zemljišča, lastnika gospodujočega
zemljišča nedvomno nujna sospornika, ki morata skupaj sodelovati na pasivni strani. Navaja,
da gre za procesno nujnost, kar pomeni, da če nista tožena oba, ni izpolnjena pasivna
legitimacija in tožbeni zahtevek je potrebno zavrniti. Tudi v sodbi VSK I Cp 926/2004, z dne 13.
decembra 2005, sodišče ugotavlja, da so nujni sosporniki po materialnem pravu v takšni
medsebojni zvezi, da lahko le vsi skupaj opravljajo in razpolagajo s pravicami in je zato nujno,
da so skupaj toženi, saj pravnomočna sodba vodi do takih posledic, ki so enake posledicam
aktov razpolaganja. Če tožnik ne toži vseh skupaj, je s tem tožil napačno pravdno stranko.
Na tem mestu velja razrešiti tudi vprašanje, zakaj pa za razliko od tožencev, tudi tožnik ni v
nujnem sosporništvu z drugim solastnikom, v tem primeru, služeče nepremičnine
(Nepremičnina 1). Stvarna služnost je tudi na tej nepremičnini vpisana, kot na celoti v korist
gospodujočega zemljišča. Ta stvarna pravica na tuji stvari nedvomno obremenjuje celotno
nepremičnino in posledično sta lastninski pravici obeh solastnikov omejeni.
Velja se opreti na sodbo VS RS II Ips 450/93 z dne 13. januarja 1994, v kateri se je sodišče
ukvarjalo z aktivno legitimacijo v tožbi v kateri je tožnik, kot solastnik nepremičnine sicer
zahteval ustanovitev služnosti. Kot že poudarjeno, je stvarna služnost nedeljiva pravica, zato
jo solastniki nujno izvršujejo v celoti in ne le v mejah solastninskih deležev. Iz tega razloga
izhaja, da je potebno vsakemu solastniku priznati pravico, da služnost uveljavi (1. odstavek
218. člena SPZ) ali zahteva njeno varstvo. Takšen pristop lahko prenesemo tudi na naš primer,
se pravi, da je s stvarno služnostjo nujno obremenjena celotna nepremičnina in ne le njen
solastninski delež. V konkretnem primeru je tožnik solastnik služeče nepremičnine
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(Nepremičnina 1) do ½, kot izhaja iz zemljiške knjige, vendar to ne spremeni dejstva, da vpisna
stvarna služnost bremeni nepremičnino, kot celoto. Ni razloga, da se pravica solastnika ne bi
raztezala tudi na to, da lahko vsak solastnik zahteva tudi izbris služnosti. V kolikor to ne bi bilo
dopustno, bi lahko prišli do situacije, ko bi neaktivnost enega od solastnikov imela za
posledico, da bi onemogočil vsa prizadevanja ostalih solastnikov, da izbrišejo stvarno služnost.
V prej omenjeni sodbi je zato sodišče ugotovilo, da je v tovrstnih pravdah na aktivni strani
potrebno priznati legitimacijo tudi le posameznemu solastniku, kar posledično pomeni, da
solastniki niso nujni sosporniki.
Dodaten argument predstavlja tudi dejstvo, da SPZ v 2. odstavku 218. člena določa, da se za
ugotovitev obstoja služnosti smiselno uporabljajo določbe o varstvu lastninske pravice. V
skladu s 100. členom SPZ ima solastnik pravico do tožbe za varstvo lastninske pravice na celi
stvari, solastnik pa tudi pravico do tožbe za varstvo svoje pravice na delu stvari. Tako zakon
izrecno pravi, da lahko tožbo glede cele stvari vloži tudi vsak posamezen solastnik.

Objektivna kumulacija
Drugi odstavek 182. člena ZPP določa, da če zahtevki nimajo iste dejanske in pravne podlage,
se lahko uveljavljajo z eno tožbo zoper isto toženo stranko samo tedaj, kadar je isto sodišče
stvarno pristojno za vsakega od teh zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista vrsta
postopka. Kot je utemeljeno zgoraj je za vse tožbene zahtevke pristojno okrajno sodišče, hkrati
pa za nobenega ni predpisan poseben postopek, zato sta pogoja za objektivno kumulacijo
izpolnjena.

XIV.
Merodajno pravo
Glede nepogodbenega odškodninskega zahtevka je treba uporabiti Uredbo (ES) št. 864/200756
(v nadaljevanju: Uredba Rim II). Skladno s 4. členom navedene uredbe se uporabi pravo
države, v kateri nastane škoda. S tem je glede navedenega vprašanja utemeljena uporaba
slovenskega OZ.
Za reševanje spornih vprašanj iz pogodb je treba ugotoviti, da se ne uporabi Uredba (ES) št.
593/200857 (v nadaljevanju: Uredba Rim I). Posebnost sporov iz pogodb je določena v 28. členu
Uredbe Rim I, ki določa, da se uredba uporablja za pogodbe (in ne: "spore" - torej drugače kot
pri mednarodni pristojnosti), sklenjene po 17. 12. 2009. Ker ni izpolnjen pogoj ratione
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temporis, se merodajno pravo za spore, ki izhajajo iz pogodb, določi na temelju nacionalnih
kolizijskih norm.
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku58 (v nadaljevanju: ZMZPP) je bil sprejet
leta 1999. Ker velja enako načelo kot je navedeno zgoraj, torej da se uporabijo kolizijske norme
iz časa sklenitve pogodbe59, tudi ZMZPP ni merodajni zakon za določanje materialnega prava,
po katerem se bo reševal spor. Niti ni merodajni zakon za določenje materialnega prava Zakon
o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih 60 (v nadaljevanju:
ZUKZ), ki je bil sprejet leta 1982. Obe pogodbi sta bili namreč sklenjeni še pred tem letom.
Opozoriti je treba na to, da npr. pri vprašanju lastninske pravice na slovenskih delih
nepremičnin, ki sicer je povezano z menjalno pogodbo, ne gre za spor iz te pogodbe. Temelj
zahtevka je namreč priposestvovanje.
Skladno z navedenim se torej uporabijo predpisi, kot je določeno v posamičnih oddelkih tožbe.
V tem poglavju je zgolj utemeljena uporaba Uredbe Rim II kot pogodbenega statuta, ki
napotuje na uporabo OZ, in sicer v delu, ki se nanaša na odškodninski zahtevek.
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Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit)
Ratio legis je pravna varnost. Stranke se namreč v času sklepanja pogodbe lahko zanesejo na predvidljivost
okoliščine, po katerem pravu se bodo reševali eventualni spori iz pogodb.
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XV.
Glede na navedeno tožeča stranka predlaga, da sodišče
razsodi:
1. Ugotovi se, da je Stipe Babić, roj. 1. 1. 1950, stalno prebivališče Dalmatinska ulica 16,
40315 Mursko Središče, Hrvaška, do 1/2 solastnik tistega dela nepremičnine, parcelna
številka 3418, k.o. Lendava, ki se nahaja med dvema hrastoma in mejnima kamnoma
na južnem delu zemljišča, ki v priloženem elaboratu za evidentiranje sprememb v
zemljiškem katastru označen z rezervirano parc. št. X, k.o. Lendava.
2. Prvotožena stranka Franc Antolin, 2. 2. 1952, stalno prebivališče Glavna ulica 78, 9220
Lendava je v 15 dneh dolžna tožeči stranki, Stipetu Babiću, roj. 1. 1. 1950, stalno
prebivališče Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška plačati 1.318,00
EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe dalje, do plačila.
3. Ugotovi se, da je prenehala služnostna pravica hoje, in sicer po že obstoječi potki ob
vzhodni meji nepremičnine v širini dveh metrov, pri nepremičnini parc. št. 2756/1, k.o.
Mursko Središće, kot služečem zemljišču, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine
parc. št. 3418, k.o. Petišovci, kot gospodujočega zemljišča, katerega solastnika sta
toženca vsak do 1/2.
4. Drugotožena stranka Andrej Antolin, roj 3. 9. 1948, stalno prebivališče Pomurska ulica
24, 9000 Murska Sobota je v 15 dneh dolžna plačati tožeči stranki Stipetu Babiću, roj
1. 1. 1950, stalno prebivališče Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška
znesek 191,73 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od vložitve tožbe dalje
do plačila.
5. Toženi stranki Andrej Antolin, roj 3. 9. 1948, stalno prebivališče Pomurska ulica 24,
9000 Murska Sobota in Franc Antolin, roj. 2. 2. 1952, stalno prebivališče Glavna ulica
78, 9220 Lendava sta dolžni tožniku Stipetu Babiću, roj. 1. 1. 1950, stalno prebivališče
Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška, nerazdelno povrniti vse
njegove pravdne stroške v roku 15 dni od izdaje sodbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po poteku paricijskega roka za izpolnitev.

Ljubljana, 28. 10. 2016

Stipe Babić po pooblaščencu

POOBLASTILO
Podpisani: Stipe

Babić, Dalmatinska ulica 16, 40315 Mursko Središče, Hrvaška
pooblaščam: Odvetniško pisarno Horvat in partnerji d.o.o., Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana
da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi
državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in
fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje
zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva.
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je dano pooblastilo
in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano.
Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za zastopanje na
poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave.
Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem
postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno.
Odvetnika posebej pooblaščam:
Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu
predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov zastopanja in grobo
oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni
in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv odvetnika.
Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih, navedenih v prejšnjem
odstavku, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki
nastane zaradi moje neaktivnosti.
Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po odvetniški tarifi, v kolikor pa je
sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa nagrado po tem dogovoru, ter
stroške in izdatke za izvršena opravila.
Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma , najkasneje pa v roku 48
ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je odvetnik prost vsakršne odgovornosti
za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov. Soglašam da mi odvetnik vsa pisanja posreduje z
nepriporočeno pošto in izjavljam da me je odvetnik seznanil, da je izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, za
zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh.
Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in pooblaščenec dogovorita za
pristojnost sodišča po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 19. 10. 2016
Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:

Odvetniška pisarna Horvat in partnerji d.o.o.
Povšetova ulica 5,
1000 Ljubljana

OP HORVAT
in partnerji d.o.o.

Pooblastitelj: Stipe

Babić

Priloga 1

Priloga 1

REPUBLIKA HRVAŠKA
Občinsko sodišče v Čakovcu
ZEMJIŠKOKNJIŽNI ODDELEK ČAKOVEC
Stanje na dan: 26. 10. 2016, 23:25

Preverjen ZK vložek

Katastrska občina: 303291, MURSKO SREDIŠĆ

E Številka ZK vložka: 2750

IZPIS IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE

A
Potrdilo o nepremičnini
PRVI ODDELEK
1.

2756/1

njiva

1,98 ha

B
Lastniški list
1.
Lastniški del: 1
JURE BABIĆ, MURSKO SREDIŠĆE, DALMATINSKA 10
2.
Solastniški del: ½
STIPE BABIĆ, MURSKO SREDIŠĆE, DALMATINSKA 16
3.
Slostniški del: ½
ANTE BABIĆ, MURSKO SREDIŠĆE, ULICA FRANJE ALOJZIJA 8

C
Bremena
Bremen prosto!

Potrjuje se, da izpis ustreza stanju zemljiške knjige na dan 26.10.2016.

27.10.2016, 10:26:22

stran 1

Priloga 1

Sodno overjeni prevod je opravil sodni tolmač za hrvaški jezik Janez Novak, ki ga je imenovalo
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije z odločbo U-ii-256/89. Sodni tolmač izjavlja in
jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in zanj tudi civilnopravno odgovarja.

Ljubljana, 27.10.2017

Janez Novak
JANEZ NOVAK
Sodni tolmaČ

ŽIG

Priloga 2

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Slika zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko Središće z dne 12. 3. 2016, Foto: Stipe Babić

Priloga 5

Priloga 5

Priloga 6

Broj: O- 127/95-6

RJEŠENJE O NASLJEDJIVANJU
Općinski sud u Čakovcu po predsjedniku suda Korić Mariji kao sucu
u ostavinskom postupku izza pok. BABIĆ JURETA iz Murskega Središća,
Dalmatinska 10, po provedenom ostavinskom postupku
riješio je
Iza pok. BABIĆ JURETA iz Murskega Središća, Dalmatinska 10, rodjen
1923. godine, a umro 26.12.1994. godine držv. HRV:
I
Utvrdjuje se da ostavinu sačinjavaju nekretine upisane u zk. Ul.
Br. 2756/1 k.o. Mursko Središće.
Pokretine nema.
II

Zakonskim nasljednikom utvrdjuje se
1. Sin ANTE BABIĆ iz Murskega Središća, Ulica Franje Alojzija 8,
1/2
2. Sin STIPE BABIĆ iz Murskega Središća, Dalmatinska 16, 1/2

III Nalaže se Zemljišnom knjižnom odjelu ovog suda da nakon
pravnomoćnosti ovog rješenja po službenoj dužnosti izvrši uknjižbu
prava vlasništva.

Obrazloženje
Pok. BABIĆ JURE iza sebe nije ostavil očitovanje posljednje volje tj.
oporuku.
Njegovim zakonskim nasljednicima
nasljednog reda sinovi.

utvrdjeni

su

nasljednici

prvog

Sinova prihvatila se nasljedstva na temelju zakona.
S toga je ovaj sud riješio kao u izreci ovoga rješenja.

OPĆINSKI SUD ČAKOVEC
21. 1. 1995
PREDSJEDNIK SUDA
KORIĆ MARIJA V.R.
PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od
15 dana po primitku istog. Žalba se podnosi pismeno u tri primjera ili
usmeno na sudski zapisnik putem ovoga suda Okružnom sudu.

Priloga 6

Številka: O-127/95-6

SKLEP O DEDOVANJU
Občinsko sodišče Čakovec je po sodniku Karić Mariji v zapuščinskem postopku po pokojnem BABIĆ
JURETU iz Murskega Središća, Dalmatinska 10 po izvedenem zapuščinskem postopku
sklenilo:
Po pokojnem BABIĆ JURETU iz Murskega Središća, Dalmatinska 10, rojenem 1923 in umrlem 26. 12.
1994, državljanu Hrvaške:
I

Ugotovi se da zapuščina sestoji iz nepremičnine vpisane v zemljiško knjigo parc. št. 2756/1, k.o.
Mursko Središće.
Premičnin nima.

II

Za pravna naslednika se določi:
1. Sin ANTE BABIĆ iz Murskega Središća, Ulica Franje Alojzija 8, 1/2
2. Sin STIPE BABIĆ iz Murskega Središća, Dalmatinska 16, 1/2

III

Zemljiškoknjižnemu oddelku sodišča se naloži, da po pravnomočnosti tega sklepa po uradni
dolžnosti izvede vpis lastninske pravice.

Obrazložitev
Pokojni BABIĆ JURE ni naredil oporoke.
Njegova zakonita dediča sta dediča po prvem dednem redu, sinova.
Sinova se dediščini nista odpovedala.
Zato je sodišče odločilo kot v izreku tega sklepa.

OBČINSKO SODIŠČE ČAKOVEC
21. 1. 1995

SODNIK
KORIĆ MARIJA

PRAVNI POUK:
Zoper to odločitev ima nezadovoljna stranka pravico do pritožbe v roku 15 dni od prejema le-tega.
Pritožba se vloži pisno v treh izvodih ali ustno na sodni zapisnik pred Okrožnim sodiščem.

Priloga 6

Sodno overjeni prevod je opravil sodni tolmač za hrvaški jezik Janez Novak, ki ga je imenovalo
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije z odločbo U-ii-256/89. Sodni tolmač izjavlja in
jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in zanj tudi civilnopravno odgovarja.

Ljubljana, 27.10.2017

Janez Novak
JANEZ NOVAK
Sodni tolmaČ

ŽIG

Priloga 7

Priloga 8

IZJAVA PRVOTOŽENEGA FRANCA ANTOLINA Z DNE 12. 3. 2016.

Priloga 9

Priloga 9

Priloga 10

Slika zemljišča parc. št. 2756/1 k.o. Mursko Središće z dne 20. 10. 2016, Foto: Stipe Babić

Priloga 11

STIPE BABIĆ
DALMATINSKA 16
40315 MURSKO SREDIŠĆE
HRVAŠKA
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