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Uvodno pojasnilo 
 
 
Z dr. Renatom Vrenčurjem pripravljava knjigo Stvarno pravo nepremičnin in zemljiška knjiga, v kateri bova 

poglobljeno in analitično (ter z ustreznimi primeri) razložila vse pravne institute stvarnega prava nepremičnin. 
Zahtevnejši med temi insituti so tudi stvarnopravna razmerja glede (redne ali nedokončane) etažne lastnine. 
Glede posameznih pravnih vprašanj (problemov) v zvezi z nedokončano lastnino, nama je sodnica OJ Maribor 
poslala prošnjo za ustrezne odgovore. Stališča v odgovorih na ta in podobna vprašanja glede (redne ali 
nedokončane) etažne lastnine je mogoče ustrezno (dosledno) utemeljiti (razložiti) samo tako, da sistematično 
razložimo vsebino stvarnopravnih razmerij, ki nastanejo oziroma obstajajo pri etažni lastnini. Zato sem to 
gradivo pripravila tako, da sem izdelala ustrezen izvleček 4. do 7. poglavja knjige, v katerem so obravnavana ta 
vprašanja. Na koncu pa so odgovori (moja stališča) glede konkretnih vprašanj sodnice. Čisto na koncu je tudi 
kazalo. 

Ker vem, da se s podobnimi vprašanji srečujejo vsi pomočniki in sodniki v zemljiškoknjižnih postopkih (ali 
postopkih po ZVEtL) in da sodišča (zaradi proračunske »varčevalne« politike) nimajo virov za nabavo strokovne 
literature, to gradivo namenjam vsem pomočnikom in sodnikom kot moj prispevek k izboljšanju stanja v 
sodstvu. Trdno sem namreč prepričana, da neodvisnost sodstva ne sme pomeniti »neodvisnosti« od znanja, saj je 
znanje nujen pogoj (»osnovno sredstvo«) neodvisnosti sodnikov in drugega sodnega osebja, v pomenu kot je ta 
neodvisnost opredeljena v Ustavi RS. 

 

dr. Nina Plavšak 
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4. poglavje: Pravni položaj nepremičnine 

4.1. Nepremičnina kot predmet stvarnih pravic 

4.1.1. Nepremičnina kot samostojen predmet stvarnih pravic 

4.1.1.1 Splošno 

V pogovornem jeziku izraz nepremičnina uporabljamo v širšem pomenu in z njim označujemo zemljišča, 
stavbe ali druge (gradbene inženirske) objekte (na primer mostove ali predore). Pravni pomen izraza 
nepremičnina je ožji in izhaja iz načela specialnosti, določenega v 7. členu SPZ, po katerem je predmet stvarnih 
pravic lahko samo individualno določena samostojna stvar. Zato je samostojen predmet stvarnih pravic lahko 
samo nepremičnina, ki ima dve značilnosti: 

− je individualizirana v tem pomenu, da je individualno določena (glej razdelek 4.1.1.2) in  

− je samostojna stvar (glej razdelek 4.1.1.3). 

4.1.1.2 Pomen vpisa v kataster za individualizacijo nepremičnine 

Nepremičnino individualiziramo (individualno določimo) tako, da opredelimo njene značilnosti, po katerih 
se jasno (razpoznavno) razlikuje od vseh drugih nepremičnin v tem pomenu, da so lastne samo tej (eni sami) 
nepremičnini. Zato rečemo, da jo te značilnosti opredeljujejo enolično (unikatno). Dejanske značilnosti, ki 
nepremičnino enolično opredeljujejo, so podatki, ki opredeljujejo njeno prostorsko lego, in se določijo ob vpisu 
nepremičnine v ustrezen kataster. Po dejanskih značilnostih, ki pogojujejo tudi način njihove individualizacije, 
razlikujemo tri vrste nepremičnin. Ker so izvorna evidenca teh značilnosti nepremičnin katastri, je pri opredelitvi 
vrst nepremičnin primerneje izhajati iz ustreznih opredelitev v zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin 
(ZEN). 

1. Zemljiška parcela je v drugem odstavku 16. člena ZEN opredeljena kot strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene 
katastrske občine, ter je v zemljiškem katastru evidentirana z mejo in označeno z identifikacijsko oznako. 
Zemljiški parceli se ob vpisu v zemljiški kataster dodeli enolična identifikacijska oznaka, ki je lastna samo tej 
parceli (primerjaj 18. člen ZEN).  

Značilnost zemljiške parcele, ki opredeljuje njeno lego, je, da je evidentirana z mejo v tem pomenu, da je z 
mejo razmejena od preostalih zemljiških parcel na določenem območju (katastrski občini). Ta značilnost je v 
izražena v 3. točki 3. člena ZZK-1 z (drugačnim) besedilom, ki ima enak pomen, in sicer kot »prostorsko 
odmerjen del zemeljske površine«. 

2. Stavba je v prvem odstavku 71. člena ZEN (primerjaj tudi točko 1.1 prvega odstavka 2. člena ZGO-1) 
opredeljena kot objekt, v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu 
prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za 
njegovo substanco. Tudi stavbi in njenim prostorskim delom se ob njihovem vpisu v kataster stavb dodeli 
enolična identifikacijska oznaka (primerjaj 74. člen ZEN). V enakem pomenu je izraz stavba uporabljen v 
ZZK-1 (3. točka prvega odstavka 3. člena ZZK-1). 

3. Poleg stavb so z zemljiško parcelo lahko povezani (tako, da so zgrajeni na, nad ali pod to parcelo) tudi 
gradbeni inženirski objekti (primerjaj 1. točko prvega odstavka 2. člena ZGO-1). Gradbeni inženirski objekt 
je v točki 1.2 prvega odstavka 2. člena ZGO-1 opredeljen kot objekt, namenjen zadovoljevanju tistih 
človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v 
stavbah. Gradbeni inženirski objekti se ne evidentirajo v katastru stavb, sistematično pa tudi ne v nobeni 
drugi evidenci. Zato jih je mogoče individualizirati samo tako, da opredelimo zemljiško parcelo, s katero so 
povezani. 

4. SPZ pri urejanju etažne lastnine in lastninske pravice na objektu, ki se vključi v stavbno pravico, uporablja 
izraz zgradba. Na podlagi primerjave opredelitve sestavine zemljiške parcele, določene v 8. členu SPZ (»vse, 
kar je trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo«) in opredelitve objekta v 1. točki prvega 
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odstavka 2. člena ZGO-1 (»s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih 
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami«), lahko 
sklenemo, da SPZ izraz zgradba uporablja v enakem pomenu kot ZGO-1 uporablja izraz objekt, torej kot 
skupni izraz za stavbo in gradbeni inženirski objekt. Pri tem moramo biti pozorni, da je zaradi dejanskih 
značilnosti objekta, ki so v drugem odstavku 105. člena SPZ določene kot predpostavka za oblikovanje 
etažne lastnine, predmet etažne lastnine v širšem pomenu lahko samo stavba, in ne tudi gradbeni inženirski 
objekt. 

4.1.1.3 Značilnost (pravna lastnost) nepremičnine kot samostojnega predmeta stvarnih pravic 

Izhodišče presoje, katera nepremičnina ima pravno lastnost samostojne nepremičnine v tem pomenu, da je 
lahko samostojen predmet stvarnih pravic, je načelo povezanosti zemljišča z objektom (superficies solo cedit), 
urejeno v 8. členu SPZ. Po tem načelu (ki ima značilnost pravnega pravila) je vse, kar je po namenu trajno 
spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, sestavina nepremičnine. Pri tem moramo upoštevati, da 
SPZ v prvem odstavku 18. člena (nedosledno) opredeli nepremičnino kot prostorsko odmerjen del zemeljske 
površine skupaj z vsemi sestavinami. Besedilo »prostorsko odmerjen del zemeljske površine« označuje 
zemljiško parcelo (primerjaj drugi odstavek 16. člena ZEN in 3. točko prvega odstavka 3. člena ZZK-1). 
Besedilo »vse, kar je po namenu trajno spojeno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo« pa 
označuje objekt (stavbo ali gradbeni inženirski objekt) v pomenu, kot je ta pojem opredeljen v 1. točki prvega 
odstavka 2. člena ZGO-1, torej kot objekt, ki je povezan z zemljiško parcelo ter narejen iz gradbenih proizvodov 
in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. Besedna doslednost je 
pomembna zato, ker SPZ v resnici v posameznih pravilih izraza nepremičnina ne uporablja v pomenu, 
opredeljenem v 18. členu SPZ, temveč v pomenu tiste nepremičnine, ki je predmet stvarnih pravic, in sicer 
bodisi kot samostojna stvar (nepremičnina) bodisi kot sestavina druge nepremičnine. 

Zato je dosledneje in primerneje reči, da je po splošnem pravilu, določenem v 8. členu SPZ (v zvezi z drugim 
odstavkom 16. člena SPZ), zemljiška parcela samostojen predmet stvarnih pravic. Stavbe in inženirski objekti, 
povezani s to parcelo (zgrajeni na, nad ali pod njo), pa so njena sestavina. Zato niso predmet samostojne 
lastninske pravice. To pomeni, da je pri položaju, za katerega se uporablja splošno pravilo, lastninska pravica na 
stavbi ali gradbenem inženirskem objektu (kot akcesorna lastninska pravica) vključena v lastninsko pravico na 
zemljiški parceli. Zato se prenese na novega lastnika hkrati s prenosom lastninske pravice na zemljiški parceli in 
vse izvedene pravice (ali pravna dejstva), ki omejujejo (v najširšem pomenu) lastninsko pravico na zemljiški 
parceli, hkrati omejujejo tudi lastninsko pravico na stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, ki je sestavina te 
parcele. Za ta položaj navadno (malo zastarelo) rečemo, da objekt deli pravno usodo zemljiške parcele, na kateri 
stoji. 

Od splošnega pravila veljata dve izjemi: 

1. Če lastnik (ali vsi solastniki skupaj) razdeli enovito lastninsko pravico na zemljiški parceli tako, da oblikuje 
etažno lastnino, ta zemljiška parcela izgubi pravno samostojnost (lastnost biti samostojen predmet stvarnih 
pravic) in namesto nje postanejo samostojen predmet stvarnih pravic prostorski deli stavbe s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini (primerjaj prvi odstavek 105. člena SPZ). Lastninska pravica na zemljiški 
parceli pa se vključi v lastninsko pravico (do določenega idealnega deleža) na vsakem (če ima zemljiška 
parcela položaj splošnega skupnega dela) ali na nekaterih (če ima zemljiška parcela položaj posebnega 
skupnega dela) posameznih delih v etažni lastnini (primerjaj četrti odstavek 105. člena SPZ).1 

2. Če je lastninska pravica na zemljiški parceli omejena (v najširšem pomenu) s stavbno pravico in imetnik 
stavbne pravice (pri izvrševanju upravičenja uporabe zemljiške parcele, vsebovanega v stavbni pravici) na 
zemljiški parceli zgradi objekt (stavbo ali gradbeni inženirski objekt), se lastninska pravica na tem objektu ne 
vključi v lastninsko pravico na zemljiški parceli, temveč se vključi v stavbno pravico (primerjaj prvi odstavek 
256. člena SPZ).2 

                                                      
1 Pravne posledice (učinki) oblikovanja etažne lastnine so obširneje razložene v razdelku 7.1. 
2 Pravni položaj objekta, zgrajenega na podlagi stavbne pravice, je obširneje obravnavan v razdelu 8.10.5. 
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4.1.2. Kdaj pridobi nepremičnina sposobnost (pravno lastnost) biti samostojen predmet stvarnih pravic 

4.1.2.1 Splošno 

Da bi nepremičnina lahko pridobila pravno samostojnost (lastnost biti samostojen predmet stvarnih pravic), 
mora biti individualizirana tako, da je enolično (unikatno) opredeljena.3 Dejanske značilnosti, ki enolično 
opredeljujejo zemljiško parcelo oziroma stavbo in njene prostorske dele, se določijo ob vpisu te nepremičnine v 
ustrezen kataster (primerjaj 18. in 74. člen ZEN). Vendar z vpisom v ustrezen kataster nepremičnina še ne 
pridobi tudi druge lastnost,i in sicer lastnosti samostojne stvari (samostojnega predmeta stvarnih pravic). Da bi 
pridobila to lastnost, mora biti izveden tudi ustrezen vpis v zemljiško knjigo. 

Zato morata biti, da bi nepremičnina pridobila pravno lastnost biti samostojen predmet stvarnih pravic, 
izpolnjeni dve predpostavki: 

1. Izveden mora biti ustrezen vpis zemljiške parcele oziroma stavbe in njenih delov v kataster. Pomen tega vpisa 
je podrobneje razložen v razdelku 4.1.2.2. 

2. Izveden mora biti tudi ustrezen vpis v zemljiško knjigo. Vrsta tega vpisa je odvisna od vrste nepremičnine, kot 
je podrobneje pojasnjeno v razdelku 4.1.2.3. 

4.1.2.2 Pomen vpisa v kataster kot predpostavke za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo 

Po 12. členu ZZK-1 se nepremičnina v zemljiško knjigo vpiše z identifikacijskim znakom. Identifikacijski 
znak zemljiške parcele je po 4. točki prvega odstavka 3. člena ZZK-1 identifikacijska oznaka, s katero je ta 
zemljiška parcela vpisana v zemljiškem katastru. Identifikacijski znak stavbe oziroma njenega posameznega 
(prostorskega) dela pa je po 5. točki prvega odstavka 3. člena ZZK-1 identifikacijska oznaka, s katero je ta 
stavba oziroma njen prostorski del vpisan v katastru stavb. 

Iz 12. člena v zvezi s 4. oziroma 5. točko prvega odstavka 3. člena ZZK-1 izhaja, da je vpis zemljiške parcele, 
stavbe oziroma prostorskega dela stavbe v ustrezen kataster pogoj (predpostavka dovoljenosti) ustreznega vpisa 
te nepremičnine v zemljiško knjigo. Te predpostavke v zemljiškoknjižnem postopku, katerega predmet je 
odločanje o dovolitvi vpisa te nepremičnine v zemljiško knjigo, predlagatelju postopka (pri predlagalnem 
postopku) ni treba izkazovati s posebno listino. Njen obstoj zemljiškoknjižno sodišče preveri po uradni 
dolžnosti. V resnici to predpostavko preveri informacijski sistem e-ZK ob oddaji elektronskega predloga 
(oziroma obvestila). Informacijski sistem e-ZK, prek katerega se vlagajo elektronski predlogi (in obvestila) za 
vpis in izvaja odločanje o vpisih ter izvršitev (pravnomočno dovoljenih) vpisov v zemljiško knjigo (primerjaj 3.a 
člen ZZK-1), je namreč zasnovan tako, da ob vnosu podatkov v elektronski zemljiškoknjižni predlog (oziroma 
obvestilo) samodejno prevzame podatke (identifikacijsko oznako) o novi nepremičnini iz ustreznega katastra. 
Vsebuje tudi kontrolo, ki prepreči (onemogoči) oddajo takega predloga, če nova nepremičnina ni vpisana v 
ustreznem katastru (ali če je nepremičnina z izbrano oznako že vpisana v zemljiški knjigi in zato ni nova 
nepremičnina). 

4.1.2.3 Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo glede na vrsto nepremičnine 

Vrsta vpisa, s katerim se (resnična) nepremičnina vpiše v zemljiško knjigo, je odvisna od vrste nepremičnine. 
Pri vsakem od teh vpisov se hkrati z vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo pri njej vpiše tudi njen pravni 
položaj, s katerim se opredeli značilnost (pravna lastnost) lastninske pravice na tej nepremičnini, in sicer ali na 
njej obstaja samostojna vknjižena lastninska pravica ali pa je lastninska pravica na njej kot akcesorna pravica 
vključena v lastninsko pravico na drugi nepremičnini oziroma stavbno pravico. 

1. Zemljiška parcela se v zemljiško knjigo lahko vpiše s tema vrstama vpisov: 

− Navadno se nova zemljiška parcela vpiše v zemljiško knjigo s poočitvijo parcelacije (delitve ali združitve 
zemljiški parcel) na podlagi ustreznega obvestila pristojne geodetske uprave.4 

                                                      
3 Pomen individualizacije nepremičnine je obširneje razložen v razdelku 4.1.1.2. 
4 Poočitev parcelacije je obširneje razložena v razdelku 14.2. 
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− Zemljiška parcela se v zemljiško knjigo lahko vpiše tudi v posebnem zemljiškoknjižnem postopku 
dopolnitve zemljiške knjige.5 

2. Stavba se v zemljiško knjigo vpiše s tema vrstama vpisov: 

− Če je oblikovana etažna lastnina, se stavba vpiše v zemljiško knjigo z vpisom oblikovanja etažne lastnine.6 

− Če je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice, se vpiše kot sestavina stavbne pravice.7 

3. Prostorski del stavbe se v zemljiško knjigo vpiše s tema vrstama vpisov: 

− Če je oblikovana etažna lastnina, se deli stavbe vpišejo v zemljiško knjigo z vpisom oblikovanja etažne 
lastnine.8 

− Del stavbe se v zemljiško knjigo lahko vpiše tudi s poočitvijo delitve ali združitve delov stavbe na podlagi 
ustreznega obvestila pristojne geodetske uprave.9 

4.1.3. Nepremičnine, ki se vpišejo v zemljiško knjigo, in pomen njihovega vpisa 

4.1.3.1 Splošno (resnične in fiktivne nepremičnine) 

Po prvem odstavku 11. člena ZZK-1 se v zemljiško knjigo vpišejo nepremičnine, ki so lahko samostojen 
predmet stvarnih pravic. To pravilo ne določa pogoja (zahteve), po katerem bi se določena nepremičnina lahko 
vpisala v zemljiško knjigo samo, če je njen pravni položaj tak, da je samostojen predmet stvarnih pravic (v tem 
pomenu, da na njej obstaja vknjižena lastninska pravica kot samostojna stvarna pravica). Zaradi preglednega 
prikaza stvarnopravnih razmerij glede nepremičnin10 se v zemljiško knjigo vpisujejo vse nepremičnine, ki so 
lahko (samostojen) predmet lastninske pravice, ne glede na to, ali na njej obstaja samostojna lastninska pravica 
ali pa je lastninska pravica na njej (kot kacesorna pravica) vključena v lastninsko pravico na drugi nepremičnini 
oziroma v stavbno pravico. 

Poleg nepremičnin v ožjem pomenu − entitet (pojavnosti), ki imajo dejanske značilnosti, zaradi katerih lahko 
postanejo samostojen predmet samostojne ali akcesorne lastninske pravice, se zaradi preglednega prikaza 
stvarnopravnih razmerij v zemljiško knjigo kot nepremičnine vpisujejo tudi nekatere entitete, ki nimajo teh 
dejanskih značilnosti. 

Zaradi pomena (pravnih učinkov), ki ga ima vpis nepremičnine (enitete, ki se vpiše kot nepremičnina) v 
zemljiško knjigo, moramo razlikovati dve skupini enitet: 

1. V prvo skupino spadajo nepremičnine v ožjem pomenu. To so enitete, ki imajo dejanske značilnosti, zaradi 
katerih lahko postanejo samostojen predmet (samostojne ali akcesorne) lastninske pravice. Zaradi njihovega 
ločitve (razlikovanja) od (fiktivnih) nepremičnin iz druge skupine, lahko nepremičninam v ožjem pomenu 
rečemo tudi resnične nepremičnine. Mednje spadajo zemljiške parcele, stavbe in prostorski deli stavbe. 
Pomen vpisa resničnih nepremičnin v zemljiško knjigo je odvisen od osnovnega pravnega položaja, s katerim 
se vpišejo, in je obširneje razložen v razdelku 4.1.3.2. 

2. V drugo skupino spadajo entitete, ki nimajo dejanskih značilnosti, ki bi omogočale, da postanejo samostojen 
predmet lastninske pravice. Zato jim rečemo fiktivne (namišljene, neresnične) nepremičnine. Pomen 
njihovega vpisa v zemljiško knjigo je podrobneje pojasnjen v razdelku 4.1.3.3. 

                                                      
5 Dopolnitev zemljiške knjige je obravnavana v razdelku ?? 
6 Pomen vpisa stavbe pri oblikovanju etažne lastnine je obširneje pojasnjen v razdelku 6.9.3.2. 
7 Pomen vpisa stavbe kot sestavine stavbne praviceje obširneje pojasnjen v razdelku 8.10.8.3. 
8 Vpis prostorskig delov stavbe pri oblikovanju etažne lastnine je obširneje razložen v razdelku 6.9.3.3. 
9 Ta vrsta vpisa je obširneje obravnavana v razdelku 14.2. 
10 Pomen načela preglednega prikaza stvarnopravnih razmerij glede nepremičnin je obširneje razložen v razdelku 3.1.2. 
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4.1.3.2 Pomen vpisa zemljiške parcele, stavbe in prostorskih delov stavbe (resničnih nepremičnin) v 
zemljiško knjigo 

Po splošnem pravilu, ki izhaja iz prvega odstavka 11. člena ZZK-1, nepremičnina v ožjem pomenu (resnična 
nepremičnina) z njenim vpisom v zemljiško knjigo pridobi lastnost (pravno značilnost) samostojnega predmeta 
lastninske pravice.11 Pri tem lahko takšna nepremičnina postane predmet bodisi samostojne bodisi akcesorne 
lastninske pravice. Vrsta lastninske pravice, katere predmet je nepremičnina (v ožjem pomenu), je odvisna od 
njenega osnovnega pravnega položaja, s katerim se vpiše (je vpisana) v zemljiško knjigo. Zato je v drugem 
odstavku 11. člena ZZK-1 določeno razlagalno pravilo, ki opredeljuje, katere (resnične) nepremičnine in pri 
katerih položajih se vpisujejo v zemljiško knjigo. 

Zemljiška parcela se po 1. točki drugega odstavka 11. člena ZZK-1 vedno vpisuje v zemljiško knjigo. 
Zemljiška parcela ima lahko tri vrste (osnovnih) pravnih položajev (pravnih značilnosti lastninske pravice na 
njej): 

1. Na zemljiški parceli lahko obstaja samostojna (vknjižena) lastninska pravica (primerjaj 8. člen v zvezi z 
drugim odstavkom 16. člena SPZ). 

2. Zemljiška parcela ima lahko pravni položaj splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini. Pri tem položaju 
je lastninska pravica na njej vključena (do določenega idealnega deleža) v (samostojno) lastninsko pravico na 
vsakem posameznem delu v etažni lastnini v tej stavbi. 

3. Zemljiška parcela ima lahko pravni položaj posebnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini. Pri tem 
položaju je lastninska pravica na njej vključena (do celote ali do določenega idealnega deleža) v (samostojno) 
lastninsko pravico na določenem posameznem delu v etažni lastnini v tej stavbi (in ne na vseh). 

Stavba ima lahko tri vrste osnovnih pravnih položajev. V zemljiško knjigo pa se vpisuje samo pri dveh od teh 
položajev. 

1. Če je bila enovita lastninska pravica na zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, razdeljena tako, da je bila 
oblikovana etažna lastnina, se po prvi alineji 3. točke drugega odstavka 11. člena ZZK-1 v zemljiško knjigo 
vpiše ta stavba. Pri tem položaju stavba kot taka ni samostojen predmet lastninske pravice. Njen vpis pri tem 
položaju ima dvojen pomen:12 

− Predstavlja vse tiste njene prostorske dele (na primer stopnišča ali skupne hodnike), ki niso posebej vpisani 
(evidentirani) v katastru stavb (primerjaj četrti odstavek 71. člena ZEN) in zato tudi niso vpisani v 
zemljiški knjigi. 

− Izraža pravno povezavo med zemljiškimi parcelami in prostorskimi deli stavbe, ki imajo položaj splošnega 
skupnega dela stavbe v etažni lastnini, in posameznimi deli v etažni lastnini. To omogoča preglednjši 
prikaz stvarnopravnih razmerij glede etažne lastnine, saj bi bilo treba sicer pri vsaki taki parceli ali 
prostorskemu delu stavbe kot imetnika vpisati vse posamezne dele stavbe v etažni lastnini, lastninska 
pravica na katerih vključuje tudi idealni delež lastninske pravice na taki parceli ali delu stavbe. 

2. Stavba, zgrajena na podlagi stavbne pravice, se vpiše v zemljiško knjigo po 2. točki drugega odstavka 11. 
člena ZZK-1. Lastninska pravica na taki stavbi je po posebnem pravilu, ki izhaja iz prvega odstavka 256. 
člena SPZ, vključena v stavbno pravico, in ne v lastninsko pravico na zemljiški parceli, kot bi bila po 
splošnem pravilu, ki izhaja iz 8. člena SPZ, če ne bi bila zgrajena na podlagi stavbne pravice (z uresničitvijo 
upravičenja uporabe zemljške parcele za izgradnjo stavbe, ki ga vključuje stavbna pravica). Zato po tretjem 
odstavku v zvezi z drugim odstavkom 20.a člena ZZK-1 vpis stavbe s položajem sestavine stavbne pravice (s 
stavbno pravico kot »imetnikom« tega položaja) učinkuje kot vknjižba lastninske pravice na stavbi v korist 
vsakokratnega imetnika stavbne pravice. 

3. Po splošnem pravilu, določenem v 8. členu SPZ, je stavba sestavina zemljiške parcele na, nad ali pod katero je 
zgrajena (se nahaja). Ta povezanost stavbe z zemljiško parcelo je razvidna že iz podatkov zemljiškega 

                                                      
11 Izjema od tega splošnega pravila velja za vpis stavbe pri oblikovanju etažne lastnine. 
12 Pomen vpisa stavbe v zemljiško knjigo pri oblikovanju etažne lastnine je obširneje razložen v razdelku 6.9.3.1. 
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katastra, v katerem se evidentira tudi zemljišče pod stavbo (primerjaj 24. člen ZEN). Zato se pri tem položaju 
stavba ne vpisuje v zemljiško knjigo. 

Prostorski del stavbe se v zemljiško knjigo vpiše samo, če se nahaja v stavbi, v zvezi s katero je bila 
oblikovana etažna lastnina (druga alineja 3. točke drugega odstavka 11. člena ZZK-1). Tak del stavbe ima lahko 
tri vrste (osnovnih) pravnih položajev (pravnih značilnosti lastninske pravice na njem): 

− Prostorski del stavbe je lahko predmet samostojne (vknjižene) lastninske pravice (etažne lastnine v ožjem 
pomenu). 

− Prostorski del stavbe ima lahko pravni položaj splošnega skupnega dela. Pri tem položaju je lastninska 
pravica na njem vključena (do določenega idealnega deleža) v (samostojno) lastninsko pravico na vsakem 
posameznem delu v etažni lastnini v posamezni stavbi (ali več stavbah). 

− Prostorski del stavbe ima lahko tudi pravni položaj posebnega skupnega dela. Pri tem položaju je lastninska 
pravica na njem vključena (do celote ali do določenega idealnega deleža) v (samostojno) lastninsko 
pravico na določenem (in ne vseh) posameznem delu v etažni lastnini v tej stavbi  

4.1.3.3 Pomena vpisa stavbne pravice in nerazdeljenih posameznih delov kot fikitivnih nepremičnin v 
zemljiško knjigo 

Po tretjem odstavku 11. člena ZZK-1 se v zemljiško knjigo kot nepremičnina (poudarila N. P.) vpiše tudi 
stavbna pravica. Z izrazom »kot nepremičnina« je poudarjeno, da pravilo določa samo način vpisa v zemljiško 
knjigo (zaradi preglednejšega prikaza stvarnopravnih razmerij, ki nastanejo v zvezi s stavbno pravico − primerjaj 
tudi 20.a člen ZZK-113) in ne ureja pravnih lastnosti stavbne pravice. Stavbna pravica je namreč (seveda) 
izvedena stvarna pravica (primerjaj šesto alinejo 2. člena in prvi odstavek 256. člena SPZ). 

V zvezi z (vpisano) nedokončano etažno lastnino je v zemljiški knjigi kot fiktivna nepremičnina lahko 
vpisana tudi nepremičnina z imenom (vrsto nepremičnine) nerazdeljeni posamezni deli. Vpis te fiktivne 
nepremičnine v zemljiški knjigi predstavlja tiste prostorske dele stavbe, ki so lahko samostojen predmet 
lastninske pravice, vendar niso vpisani v zemljiški knjigi. 

4.1.4. Podatki o nepremičnini, ki se vpišejo v zemljiško knjigo 

Ob vpisu nove nepremične se v zemljiško knjigo vpišejo ti podatki glede te nepremičnine: 

1. Nepremični se dodeli ID nepremičnine, ki je namenjen njeni enolični identifikaciji (je primarni ključ v 
informatizirani bazi glavne knjige). 

2. Oznaka vrste nepremičnine (zemljiška parcela, stavba, posamezni del stavbe, stavbna pravica ali nerazdeljeni 
posamezni deli). 

3. V zemljiško knjigo se vpiše tudi identifikacijski znak nepremičnine (okrajšano ID znak). Če je nepremičnina 
vpisana v ustreznem katastru, se zaradi njene individualizacije14 v zemljiško knjigo vpiše identifikacijska 
oznaka, s katero je nepremičnina vpisana v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb (12. člen ZZK-1). Ta 
identifikacijska oznaka hkrati služi kot povezava z ustreznim katastrom, v katerem so vpisani drugi podatki o 
legi in drugih dejanskih lastnostih nepremične, ki jo enolično (unikatno) opredeljujejo. Identifikacijska 
oznaka se vpiše tudi za stavbno pravico (pri njene vpisu kot nepremičnine), le da jo (pravno) določi Vrhovno 
sodišče kot upravljavec centralne informatizirane baze glavne knjige (dejansko se generira samodejno ob 
vpisu nepremičnine). Enako velja za identifikacijsko oznako stavbe in njenih delov v zvezi z nedokončano 
etažno lastnino. 

Identifikacijska oznaka nepremičnine je sestavljena iz več številčnih nizov, od katerih je prvi vedno številčna 
oznaka katastrske občine, nadaljnji nizi pa so odvisni od vrste nepremičnine in od vira identifikacijske 
oznake. 

                                                      
13 Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi s stavbno pravico so obširneje razloženi v razdelku 8.10.8. 
14 Pomen individualizacije nepremičnine je obširneje razložen v razdelku 4.1.1.2. 
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4. V zemljiško knjigo se vpiše tudi vir ID znaka, ki označuje (informatizirano) evidenco, z vpisom v katero je 
bila določena identifikacijska oznaka. Podatek o viru identifikacijske oznake, vpisan pri nepremičnini, 
pomeni: 

4.1. Podatek zemljiški kataster pomeni, da je ta nepremičnina − zemljiška parcela v zemljiški knjigi vpisana z 
identifikacijsko oznako iz zemljiškega katastra. 

4.2. Podatek kataster stavb pomeni, da je ta nepremičnina − stavba ali posamezni (prostorski) del stavbe v 
zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako iz katastra stavb. 

4.3. Podatek Vrhovno sodišče (glede na vrsto nepremičnine) pomeni: 

− pri stavbni pravici ali nerazdeljenih posameznih delih kot fiktivnih nepremičninah, da je 
identifikacijsko oznako določilo vrhovno sodišče (oziroma dosledneje, jo je samodejno generiral 
informacijski sistem e-ZK, ki ga upravlja vrhovno sodišče), 

− pri stavbi ali posameznih (prostorskih) delih, da nepremičnina v zemljiški knjigi ni vpisana z oznako, s 
katero je vpisana v katastru stavb, torej da gre za položaj vpisane nedokončane etažne lastnine.15 

5. Pri nepremičnini se vpišejo tudi podatki o njenem osnovnem pravnem položaju.16 

4.2. Pravice in pravna dejstva, ki opredeljujejo (osnovni in širši) pravni položaj nepremičnine 

4.2.1. Splošno 

Pravni položaj nepremičnine je celota vseh stvarnopravnih razmerij, ki obstajajo glede te nepremičnine. 
Stvarnopravno razmerja (oziroma dosledneje njihovo vsebino) opredeljujejo stvarne (in obligacijske) pravice, ki 
obstajajo glede nepremičnine, in pravna dejstva, ki učinkujejo na stvarne pravice glede nepremičnin ali so 
pomembna za pravni promet z nepremičnino. 

4.2.2. Osnovni pravni položaj nepremičnine 

4.2.2.1 Pojem in pomen osnovnega pravnega položaja nepremičnine 

Osnovni pravni položaj nepremičnine opredeljuje lastninska pravica na tej nepremičnini kot najobsežnejša 
stvarna pravica. Lastninska pravica na posamezni nepremičnini navadno obstaja kot samostojna lastninska 
pravica. Mogoče je tudi, da je lastninska pravica na določeni nepremičnini vključena v (akcesorna) lastninsko 
pravico na drugi nepremičnin ali v stavbno pravico.17 

Samostojnost oziroma vključena akcesornost je lastnost lastninske pravice, ki jo pomembna za opredelitev 
njene vsebine, torej za opredelitev, ali vključuje (samostojno) razpolagalno upravičenje. Takšno upravičenje 
namreč lahko vključuje le samostojna lastninska pravica.18 Po tej lastnosti (samostojnosti oziroma vključeni 
akcesornosti) lastninske pravice moramo razlikovati več vrst osnovnih pravnih položajev (primerjaj prvi 
odstavek 13.a člena ZZK-1). 

1. Če ima lastninska pravica značilnost samostojne lastninske pravice, se kot osnovni pravni položaj 
nepremičnine (zemljiške parcele ali prostorskega dela) vpiše vknjižena lastninska pravica. 

2. Pri stvarnopravnih razmerjih etažne lastnine v širšem pomenu, so posamezne nepremičnine lahko predmet 
različnih osnovnih pravnih položajev. Lastninska pravica na zemljiških parcelah in prostorskih delih, ki je 
akceorna pravica vključena v lastninsko pravico na (drugih) prostorskih delih, je vpisana kot solastnina na 
splošnih skupnih delih stavbe oziroma kot lastnina na posebnem skupnem delu stavbe. Zaradi preglednejšega 

                                                      
15 Položaji vpisane nedokončane etažne lastnine so podrobneje razloženi v razdelku 7.3.6. 
16 Podatki o osnovnem pravnem položaju nepremičnine, ki se vpišejo v zemljiško knjigo, so obširneje razloženi v razdelku 4.2.2.2. 
17 Položaji, pri katerih lastninska pravica obstaja kot samostojna pravica oziroma kot vključena akcesorna pravica, so obširneje razloženi 

v razdelku 5.1.2. 
18 Razpolaganje z lastninsko pravico je obširneje obravnavano v razdelku 5.2. 
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prikaza pravnih povezav med posameznimi nepremičninami, ki so predmet etažne lastnine v širšem pomenu, 
se vpišeta tudi dve (dodatni) vrsti osnovnih pravnih položajev, in sicer splošni skupni del stavbe in posebni 
skupni del stavbe.19 

3. Ker se v zemljiško knjigo kot (fiktivna) nepremičnina vpiše tudi stavbna pravica, se pri njej kot njen osnovni 
pravni položaj vpiše vknjižena stavbna pravica.20 Stavba (objekt) je sestavina stavbne pravice, če je 
lastninska pravica na njej vključena v stavbno pravico. 

Druga lastnost, ki je pomembna za opredelitev vsebine lastninske pravice v pomenu obsega upravičenj, ki jih 
vključuje, je, ali obstaja do celote ali le do določenega idealnega deleža. Če je lastninska pravica na 
nepremičnini razdeljena na idealne deleže (torej če obstaja solastnina), je število osnovnih pravnih položajev 
nepremičnine enako številu idealnih (solastniških) deležev (primerjaj drugi odstavek 15. člena ZZK-1). Pri tem 
moramo biti pozorni, da lahko hkrati obstaja solastnina na nepremičnini kot celoti (v tem pomenu, da je 
lastninska pravica na nepremičnini razdeljena na idealne deleže) in skupna lastnina na posameznem idealnem 
deležu (v tem pomenu, da sta skupna imetnika tega idealnega deleža lastninske pravice dve osebi ali več oseb). 

4.2.2.2 Vpis osnovnega pravnega položaja na nepremičnini v zemljiško knjigo 

Pri vpisu (novega) osnovnega pravnega položaja nepremičnine se v zemljiško knjigo vpišejo ti podatki: 

1. Osnovnemu pravnemu položaju se dodeli ID osnovnega pravnega položaja. 

2. Povezava z ID nepremičnine, pri kateri se vpiše osnovni pravni položaj. 

3. Oznaka vrste osnovnega pravnega položaja se določi glede na lastnosti lastninske pravice, razložene v 
razdelku 4.2.2.1. 

4. Idealni delež, izražen v ulomku (števec / imenovalec). 

5. Pri osnovnem pravnem položaju se vpišejo tudi podatki o imetniku osnovnega pravnega položaja po pravilih, 
ki so obširneje razložena v razdelku 4.3. 

4.2.3. Širši pravni položaj nepremičnine 

<IZPUŠČENO> 

4.3. Imetniki pravic 

4.3.1. Pravni subjekt kot imetnik pravic 

Iz opredelitve (pravne narave) pravice izhaja, da mora vsaka pravica imeti imetnika (nosilca pravice). Imetnik 
pravice je lahko samo pravni subjekt − entiteta, ki ji pravo priznava sposobnost biti imetnik (nosilec) pravic in 
obveznosti. Ta sposobnost se imenuje pravna sposobnost. Pravna sposobnost je abstraktno predvidena možnost, 
da je pravni subjekt nosilec pravic in dolžnosti.21 

Pravno sposobnost imata dve vrsti pravnih subjektov: 

1. Fizična oseba kot biološka tvorba pridobi pravno sposobnost z rojstvom in jo izgubi s smrtjo. 

2. Pravno sposobnost imajo lahko tudi umetne tvorbe − pravne osebe. Pravno sposobnost (in s tem položaj 
pravne osebe) imajo samo tiste umetne tvorbe, za katere zakon tako (izrecno) določa. Zakoni, ki urejajo 
pravnoorganizacijske oblike posameznih pravnih oseb, določajo, katera pravna dejstva morajo biti izpolnjena, 
da bi takšna umetna tvorba pridobila lastnost (samostojnega) pravnega subjekta in s tem pravno sposobnost. 
Položaj pravne osebe imajo: 

                                                      
19 Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine so obširneje razloženi v razdelku 6.9. 
20 Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi s stavbno pravico so obširneje razloženi v razdelku 8.10.8. 
21 Marijan Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2., pregledana in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 

2001, stran 100. 
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2.1. Gospodarske družbe pridobijo lastnost pravne osebe in s tem pravno sposobnost z vpisom v sodni 
register (primerjaj prvi odstavek 5. člena in 4. člen ZGD-1).22 

2.2. Enaka predpostavka (vpis v sodni register) je določena za pridobitev pravne sposobnosti: 

− zadruge (primerjaj 7. člen ZZad),  

− zavoda (primerjaj 12. člen ZZ), 

− gospodarskega interesnega združenja (primerjaj prvi odstavek 565. člena ZGD-1),  

− zbornice (primerjaj 3. člen ZGZ), 

− javnega sklada (primerjaj prvi odstavek 6. člena ZJS) in 

− javne agencije (primerjaj četrti odstavek 6. člena ZJA). 

2.3. Ustanova postane pravna oseba in s tem pridobi pravno sposobnost, ko organ, pristojen za ustanove, izda 
soglasje k aktu o ustanovitvi (primerjaj drugi odstavek 5. člena ZU). 

2.4. Društvo pridobi pravno sposobnost z vpisom v register društev (prvi odstavek 5. člena ZDru-1). 

2.5. Pravna oseba je Republika Slovenija (primerjaj 2. člen Ustave RS).  

2.6. Pravne osebe so tudi občine (7. člen ZLS). Krajevna skupnost ali drug ožji del občine ima položaj pravne 
osebe, če tako določa statut občine (prvi odstavek 19.c člena ZLS). 

Pri tem moramo upoštevati, da ni nujno, da bi vsaka pravnoorganizacijska oblika (umetna tvorba) imela 
lastno (samostojno) pravno subjektiviteto (in s tem samostojno pravno osebnost). Tako na primer nimajo pravne 
sposobnosti: 

− samostojni podjetnik posameznik in druge pravnoorganizacijske oblike zasebnikov (na primer notar ali 
evidentirani odvetnik), 

− državni organi (sodišča, ministrstva in drugi organi Republike Slovenije) nimajo samostojne pravne 
subjektivitete (niso pravni subjekti), 

− organi občin in drugih lokalnih skupnosti, 

− organizacijski deli pravnih oseb (na primer podružnice, poslovalnice ali enote). 

4.3.2. Oseba ali nepremičnina kot imetnik pravice 

Odgovor na vprašanje, kateri podatki o imetniku pravice se vpišejo v zemljiško knjigo, je odvisen od tega, v 
čigavo korist učinkuje pravica. Po tem merilu lahko stvarne pravice in obligacijske pravice z absolutnimi učinki, 
ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, razvrstimo v tri skupine. 

1. V prvo skupino spadajo pravice, ki učinkujejo v korist (poimensko) določene osebe. Po splošnem pravilu, 
določenem v drugem odstavku 14. člena ZZK-1, se pri pravici vpiše oseba, ki je njen imetnik (oseba kot 
imetnik pravice). V korist določene osebe učinkujejo samostojne pravice in odvisne akcesorne pravice.23 
Mednje spadajo: 

− lastninska pravica, razen kadar je vključena v etažno lastnino (lastninsko pravico na posameznem delu v 
etažni lastnini) ali v stavbno pravico, 

− osebne služnosti (užitek, raba in služnost stanovanja), 

− neprave stvarne služnosti, 

− služnosti v javno korist, 

                                                      
22 Obširneje o pridobitvi pravne sposobnosti gospodarske družbe glej Nina Plavšak v Marijan Kocbek: Veliki komentar Zakona o 

gospodarskih družbah, 1. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2006, strani 140–146. 
23 Razlika med samostojnimi pravicami ter odvisnimi in vključenimi akcesornimi pravicami je razložena v razdelku 2.2.4.3. 
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− pravo stvarno breme, 

− stavbna pravica, razen kadar je vključena v etažno lastnino (lastninsko pravico na posameznem delu v 
etažni lastnini)24 in 

− hipoteka. 

Kateri podatki o osebi kot imetniku pravice se vpišejo v zemljiško knjigo, je odvisno od vrste pravnega 
subjekta. 

− če je imetnik fizična oseba, so to podatki o njegovi EMŠO, osebnem imenu in prebivališču (primerjaj prvi 
odstavek 24. člena ZZK-1), 

− če je imetnik pravna oseba, so to podatki o njegovi matični številki, firmi oziroma nazivu in sedežu ter 
poslovnem naslovu (primerjaj prvi odstavek 25. člena ZZK-1). 

2. V drugo skupino spadajo pravice, ki učinkujejo v korist vsakokratnega lastnika druge nepremičnine 
oziroma imetnika stavbne pravice. To je značilno za vključene akcesorne pravice. Po posebnem pravilu, 
določenem v tretjem odstavku 14. člena ZZK-1, se pri taki pravici (namesto poimensko določene osebe) 
vpiše identifikacijski znak nepremičnine, v lastninsko (oziroma stavbno) pravico na kateri je vključena taka 
pravica (nepremičnina kot imetnik pravice). Mednje spadajo: 

− Lastninska ali stavbna pravica na nepremičnini, ki je splošni skupni del stavbe. Taka lastninska oziroma 
stavbna pravica je vključena v etažno lastnino (lastninsko) vseh posameznih delov stavbe, ki imajo položaj 
posameznega dela v etažni lastnini. Pri njej se kot imetnik vpiše stavba v etažni lastnini. Vpis učinkuje v 
korist vsakokratnega lastnika posameznega dela v etažni lastnini v tej stavbi.25 

− Lastninska ali stavbna pravica na nepremičnini, ki je posebni skupni del stavbe. Taka lastninska oziroma 
stavbna pravica je vključena v etažno lastnino (lastninsko) nekaterih (in ne vseh) posameznih delov 
stavbe, ki imajo položaj posameznega dela v etažni lastnini. Zato se pri njej kot imetnik vpiše posamezni 
del v etažni lastnini, v lastninsko pravico na katerem je vključena. 

− Lastninska pravica na stavbi, zgrajeni na podlagi stavbne pravice. Taka lastninska pravica je vključena v 
stavbno pravico. Zato se pri njej vpiše stavbna pravica kot nepremičnina.26 

− Stvarna služnost je vključena v lastninsko pravico na gospodujoči nepremičnini. Zato se pri njej kot imetnik 
vpiše gospodujoča nepremičnina. Enako velja za nepravo stvarno breme. 

3. Po posebnem pravilu, določenem v drugem odstavku 20. člena ZZK-1, se pri zemljiškem dolgu ne vpišejo 
podatki o imetniku. Razlog temu je, da je zemljiški dolg odvisen od terjatve, ki je vključena v 
zemljiškoknjižno pismo kot vrednosti papir in ki se preneša hkrati s prenosom zavarovane terjatve po 
pravilih o prenosu (ordrskih) vrednostnih papirjev. Zato zemljiški dolg učinkuje v korist vsakokratnega 
(zakonitega) imetnika zemljiškega pisma. 

                                                      
24 Pri stavbni pravici moramo upoštevati tudi posebna pravila, določena v 20.a členu ZZK-1, po katerih se stavbna pravica vpiše kot 

izvedena pravica in kot nepremičnina. Ta posebna pravila so razložena v razdelku 8.7.8.1. 
25 Vpis etažne lastnine je obširneje pojasnjen v razdelku 6.9. 
26 Vključitev lastninske pravice na stavbi v stavbno pravico je podrobneje razložena v razdelku 8.7.5.1. 
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5. poglavje: Lastninska pravica 

5.1. Splošne značilnosti lastninske pravice 

5.1.1. Pojem lastninske pravice in upravičenja, ki jih vsebuje 

5.1.1.1 Lastninska pravica kot niz upravičenj lastnika 

Pri opredelitvi lastninske pravice (enako kot pri opredelitvi vsake druge civilne pravice) izhajamo iz 
značilnosti (vsebine) upravičenj, ki jih vključuje. 27 Lastninska pravica je po vsebini upravičenj, ki jih vključuje, 
najobsežnejša stvarna pravica.28  

V prvem odstavku 37. člena SPZ je lastninska pravica opredeljena kot pravica imeti stvar v posesti, jo 
uporabljati in uživati na najobseženjši način in z njo razpolagati. Glede na namen te knjige so v nadaljevanju 
podrobneje obravnavane značilnosti upravičenj, ki jih vključuje lastninska pravica na nepremičnini. Iz 
opredelitve lastninske pravice v prvem odstavku 37. člena SPZ izhaja, da ta vsebuje dve vrsti upravičenj: 

1. Lastninska pravica vsebuje upravičenje lastnika imeti nepremičnino v posesti, jo uporabljati in uživati. Na prvi 
pogled izgleda, kot da gre za tri različna upravičenja. V resnici gre samo za tri različne vidike (uresničevanja) 
istega (enega) upravičenja uporabe kot temeljnega (materialnopravnega) upravičenja, ki ga vsebuje 
lastninska pravica. Vsebina (značilnosti) tega upravičenja je obširneje razložena v razdelku 5.1.1.2. 

2. Lastninska pravica vsebuje tudi razpolagalno upravičenje. Pomen tega upravičenja je pojasnjen v razdelku 
5.1.1.3. 

3. Enako kot druge civilne pravice lastninska pravica vključuje tudi pravovarstveni zahtevek. Ta zahtevek je 
podrobneje razložen v razdelku 5.1.1.4. 

5.1.1.2 Upravičenje uporabe nepremičnine, vsebovano v lastninski pravici 

Upravičenje uporabe, vsebovano v lastninski pravci, ima značilnost temeljnega (materialnopravnega) 
upravičenja.29 Zaradi absolutnih učinkov lastninske pravice kot stvarne pravice, lahko lastnik to upravičenje 
uveljavlja prosti vsakomur (primerjaj 5. člen SPZ), razen proti imetnikom izvedenih pravic, ki omejujejo 
upravičenje uporabe, vsebovano v lastninski pravici.30 

Upravičenje uporabe, ki ga vključuje lastninska pravica na nepremičnini, daje lastniku pravno možnost, da na 
nepremičnini izvršuje vsa (objektivno mogoča, aktivna) dejanja, s katerimi jo uporablja (na primer hodi po njej, 
jo obdela ali zasadi drevesa, na njej postavi stavbo, v kateri prebiva ali opravlja določen podjem). Ker lahko 
lastnik uporablja nepremičnino »na najobsežnejši način«, upravičenje uporabe, vsebovano v lastninski pravici, 
vključje tudi pravno možnost lastnika, da nepremičnino uniči (na primer podre stavbo, ki stoji na njegovem 
zemljišču) ali jo predrugači (na primer zgradi ali nadzida stavbo, ki stoji na njegovem zemljišču). 

Da bi lastnik lahko (objektivno) uresničeval upravičenje uporabe (izvrševal dejanja, s katerimi uporablja 
nepremičnino), mora imeti nepremičnino v posesti. Ker je pravna možnost imeti nepremičnino v posesti nujen 
pogoj za izvrševanje dejanj uporabe nepremičnine, je ta pravna možnost (upravičenje do posesti nepremičnine) 
vidik (uresničevanja) upravičenja uporabe. Povedano drugače, upravičenje uporabe nepremičnine nujno 
vključuje tudi upravičenje do posesti nepremičnine.  

                                                      
27 Razmerje med pravico in upravičenji, ki jih vključuje, je podrobneje pojasnjeno v razdelku 2.3.1. 
28 Primerjaj Miha Juhart v Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, stran 205: »Lastninska pravica je 

“najvišja” pravna oblast, ki jo ima pravni subjekt nad pravnim objektom, in eden ključnih pojmov vsakega pravnega reda.« 
29 Splošne značilnosti temeljenga (materialnopravnega) upravičenja kot sestavine vsake pravice so razložene v razdelku 2.3.2. 
30 Učinki izvedenih pravic na lastninsko pravico so obširneje razloženi v razdelku 8.1.6.2. 
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Običajno z izrazom uživati nepremičnino označujemo pravno možnost pridobiti plodove, ki jih daje 
nepremičnina. Pri odgovoru na vprašanje, ali je upravičenje uživati nepremičnino, posebna vrsta upravičenja, ali 
pa je to upravičenje vsebovano v drugem (osnovnem) upravičenju,31 moramo razlikovati naravne in civilne 
plodove.  

− Naravni plodovi nepremičnine so naravni proizvod nepremičnine. Naravni plod je vsak sadež, ki zraste na 
zemljišču, ali pridelek, ki ga pridelamo z obdelavo zemljišča. Naravne plodove lahko daje samo zemljišče. 
Ko se naravni plodovi ločijo od nepremičnine, postanejo samostojna stvar in s tem samostojen predmet 
lastninske pravice (primerjaj prvi odstavek 20. člena v zvezi s 7. členom SPZ). Po prvem odstavku 59. člena 
SPZ lastninsko pravico na (naravnih) plodovih, ki jih daje nepremičnina, pridobi lastnik nepremičnine (ko se 
ti ločijo od nepremičnine). Naravi plodovi se ločijo od nepremičnine, ker jih nekdo pobere oziroma obere. 
Pobiranje oziroma obiranje naravnih plodov je eden od načinov uporabe nepremičnine (dejanj, s katerimi 
lahko uporabljamo nepremičnino). Ko plodovi postanejo samostojna stvar, lahko njihov lastnik (oseba, ki je 
pridobila lastninsko pravico na plodovih, ko so se ločili od nepremičnine kot glavne stvari) pri uresničevanju 
upravičenj, ki jih vključuje lastninska pravica na plodovih, te bodisi uporabi (porabi) zase bodisi jih proda (ali 
odtuji z drugim pravnim poslom) in s takim razpolaganjem s plodovi (in ne z nepremičnino) ustvari ustrezen 
donos.  

− Izraz civilni plodovi je zastarel izraz, s katerim označujemo obresti ali druge donose, ki jih daje pravica. 
Lastninska pravica na nepremičnini sama zase ne daje donosov. Pri lastninski pravici lahko donose (civilne 
plodove) dosežemo samo z (odplačnim) razpolaganjem, in sicer bodisi tako, da lastninsko pravico na 
nepremičnin prenesemo na drugo osebo (in pri tem ustvarimo kapitalski donos), bodisi tako, da prenesemo 
izvrševanje upravičenja uporabe, ki ga vsebuje (na primer z oddajo nepremičnine v najem), in pri tem 
ustvarimo donos v obliki najemnine. To pomeni, da lastnik nepremičnine lahko doseže donose od te 
nepremičnine (oziroma zastarelo civilne plodove) z uresničitvijo upravičenja razpolagati z nepremičnino. 

Zato lahko sklenemo, da upravičenje uživati nepremičnino ni posebna vrsta upravičenja, temveč je glede 
pravne možnosti pridobiti (doseči) naravne plodove, vključeno v upravičenje uporabe nepremičnine, pravno 
možnost doseči donose (civilne plodove) pa zagotavlja upravičenje razpolagati z nepremičnino. 

Vidik uresničevanja upravičenja uporabe je tudi odločanje o vseh vprašanjih, pomembnih za uporabo 
nepremičnine. Mednje spadajo zlasti odločitve o teh vprašanjih: 

− o namenu, za katerega lastnik uporablja nepremičnino (na primer, da jo uporablja za bivanje ali za 
opravljanje poslovnega podjema), 

− o načinu uporabe, 

− o upravljanju nepremičnine (njenem vzdrževanju), 

− o vlaganjih v nepremičnino, ki povečujejo njeno vrednost (na primer odločitev lastnika, da na zemljišču 
zgradi določen objekt, ali da nadzida stavbo). 

Na ta vidik uresničevanja upravičenja uporabe pri položaju, pri katerem je imetnik lastninske pravice ena 
oseba, navadno nismo posebej pozorni. Pomemben pa postane pri položajih pravne skupnosti solastnine oziroma 
skupne lastnine.32 

5.1.1.3 Upravičenje razpolagati z lastninsko pravico 

Upravičenje razpolaganja (razpolagalno upravičenje),33 ki ga vsebuje lastninska pravica, daje lastniku 
pravno možnost prenesti lastninsko pravico na drugo osebo, jo omejiti (v najširšem pomenu) z ustanovitvijo 
izvedene pravice v korist druge osebe ali jo preoblikovati. 

                                                      
31 Odgovor na to vprašanje je pomemben zlasti zaradi opredelitve vsebine upravičenja uporabe, ki ga vključujejo osebne služnosti. Več o 

tem glej razdelek 8.5.2.2. 
32 Vsi vidiki uresničevanja upravičenja uporabe pri solastnini in skupni lastnini so obširneje obravnavani v razdelku 5.2.7. 
33 Splošne značilnosti razpolagalnega upravičenja so razložene v razdelku 2.3.4. 
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Razpolaganje z lastninsko pravico je obširneje obravnavano v razdelku 5.3. 

5.1.1.4 Pravovarstveni zahtevek (zahteva za pravno varstvo lastninske pravice) 

Pravovarstveni zahtevek, ki ga vključuje lastninska pravica, daje lastniku pravno možnost zahtevati sodno 
varstvo lastninske pravice (oziroma dosledneje upravičenja uporabe stvari v širšem pomenu, kot 
materialnopravnega upravičenja, ki ga vključuje lastninska pravica), če je ta kršena.34 Glede na način kršititve 
lastninske pravice lahko lastnik uveljavlja dve vrsti pravovarstvenih zahtevkov: 

1. Če nekdo krši lastninsko pravico na nepremičnini tako, da odvzame lastniku posest nepremičnine (in mu s tem 
v celoti onemogoči uresničevanje materialnopravnega upravičenja uporabljati nepremičnino), lahko lastnik 
po prvem odstavku 92. člena SPZ uveljavlja vrnitveni zahtevek, s katerim od sodišča zahteva, da kršitelju 
naloži, da mu vrne posest nepremičnine in po potrebi izvede druga dejanja (na primer izročitev ključve), ki so 
potrebna, da bi lastnik lahko (na celotni nepremičnini) izvrševal upravičenje uporabe nepremičnine. 

2. Če nekdo krši lastninsko pravico na nepremičnini drugače kot z odvzemom posesti (na primer z dejanji, s 
katerimi ovira izvrševanje posesti oziroma uporabe nepremičnine), lahko lastnik po prvem odstavku 99. člena 
SPZ uveljavlja odstranitveni in opustitveni zahtevek, s katerim od sodišča zahteva, da kršitelju naloži, da 
odstrani morebitne ovire in opusti vsa dejanja, ki ovirajo izvrševanje lastnikovega upravičenja uporabljati 
nepremičnino. 

5.1.2. Lastninska pravica kot samostojna ali vključena akcesorna pravica 

Samostojna pravica je pravica, ki obstaja (nastane), se prenaša (če je prenosljiva) in preneha neodvisno od 
nastanka, obstoja, prenosa ali prenehanja druge pravice. Samostojnost pravice je tipična značilnost pravice. Zato 
velja splošno pravilo, po katerem je vsaka pravica samostojna. Nesamostojnost (akcesornost) pravice je izjema 
od splošnega pravila o samostojnosti pravice. Zato mora biti ta značilnost pravice jasno določena (v ustreznem 
pravnem pravilu).35 

1. Samostojna lastninska pravica na nepremičnini obstaja pri dveh položajih: 

1.1. Po splošnem pravilu o povezanosti zemljišča z objektom, urejenem v 8. členu SPZ, je samostojen 
predmet lastninske pravice (in drugih stvarnih pravic) zemljiška parcela (kot glavna stvar).36 Iz tega 
pravila izhaja, da na zemljiški parceli obstaja samostojna lastninska pravica. Pri položaju, za katerega se 
uporablja to splošno pravilo, je objekt, zgrajen na, nad ali pod zemljiško parcelo, sestavina te zemljiške 
parcele. Zato ne more biti predmet samostojne lastninske pravice (primerjaj drugi odstavek 16. člena 
SPZ), temveč je lastninska pravica na tem objektu vključena v (akcesorna) lastninsko pravico na 
zemljiški parceli. 

1.2. Če je oblikovana etažna lastnina, pridobijo posamezni deli stavbe položaj samostojne nepremičnine. Pri 
tem položaju na posameznem delu v etažni lastnini obstaja samostojna lastninska pravica, v katero je 
vključena lastninska pravica (do določenega idealnega deleža) na drugih nepremičninah (zemljiški 
parcelah ali delih stavbe), ki imajo položaj splošnih oziroma posebnih skupnih delov stavbe v etažni 
lastnini (primerjaj prvi odstavek 105. člena SPZ). 

2. Lastninska pravica obstaja kot vključena akcesorna pravica, ker je vključena v lastninsko pravico na drugi 
nepremičnini oziroma v stavbno pravico (kot osnovno pravico), pri teh položajih: 

1.1. Pri položaju, za katerega se uporablja splošno pravilo o povezanosti zemljišča z objektom, je lastninska 
pravica na objektu vključena v (samostojno) lastninsko pravico na zemljiški parceli (kot osnovno 
pravico), katere sestavina je ta objekt. 

                                                      
34 Pomen pravovarstvenega zahtevka je pojasnjen v razdelku 2.3.3. 
35 Pomen samostojnosti oziroma akcesornosti pravic je obširneje razložen v razdelku 2.4.5. 
36 Pomen nepremičnine kot samostojnega predmeta stvarnih pravic je podrobneje razložen v razdelku 4.1.1. 
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1.2. Če je oblikovana etažna lastnina, je lastninska pravica na nepremičninah (zemljiških parcelah ali delih 
stavbe), ki imajo pravni položaj splošnega ali posebnega skupnega dela stavbe, vključena v (samostojno) 
lastninsko pravico na posameznih del v etažni lastnini (kot osnovno pravico). 

1.3. Če imetnik stavbne pravice zgradi stavbo (ali gradbeni inženirski objekt) na podlagi stavbne pravice, se 
lastninska pravica na tej stavbi vključi v stavbno pravico (kot osnovno pravico). 

Vključene akcesorne pravice so vključene v osnovno (samostojno) pravico tako, da se prenesejo (samo) 
hkrati s prenosom samostojne pravice. Za to značilnost vključene akcesorne pravice navadno uporabljamo 
izraz, da učinkuje v korist vsakokratnega imetnika osnovne pravice (pri vključeni lastninski pravici je to 
lastnik druge nepremičnine oziroma imetnik stavbne pravice). S tem v resnici povemo, da se prenese na 
novega imetnika hkrati s prenosom osnovne pravice, v katero je vključena. To pomeni, da pravno dejstvo, ki 
povzroči prenos samostojne osnovne pravice hkrati (nujno) povzroči tudi prenos akcesorne pravice, ki je 
vključena v to samostojno osnovno pravico. Zato vključene akcesorne pravice niso samostojno prenosljive. 

5.1.3. Enovitost (nedeljivost) lastninske pravice 

Lastninska pravica je enovita pravica v tem pomenu, da je nedeljiva. Nedeljivost je splošna značilnost 
stvarnih (in drugih civilnih) pravic in pomeni, da lastninske (ali druge) pravice ni mogoče razdeliti tako, da 
različne osebe postanejo imetniki različnih upravičenj, ki jih vključje pravica.37 Zato lastnik z lastninsko pravico 
ne more razpolagati tako, da bi na novega imetnika prenesel samo eno od upravičenj (na primer upravičenje 
uporabe), ki ga vsebuje lastninska pravica, imetnik preostalih upravičenj (na primer razpolagalnega upravičenja) 
pa bi ostal sam. Pri tem nas ne sme motiti, da lastnik lahko z (samostojno) lastninsko pravico razpolaga tudi 
tako, da jo omeji (v najširšem pomenu) z ustanovitvijo različnih vrst izvedenih pravic. Z ustanovitvijo izvedene 
pravice, ki vključuje upravičenje uporabe nepremičnine (kot je na primer značilno za služnosti ali stavbno 
pravico), lastnik na imetnika izvedene pravice ne prenese (svojega) upravičenja uporabe, vsebovanega v 
lastninski pravici, temveč prenese samo izvrševanje tega upravičenja tako, da ga v obdobju trajanja izvedene 
pravice ne more izvrševati sam v obsegu, v katerem je njegovo izvrševanje prenesel na imetnika izvedene 
pravice. 

Lastninska pravica je enovita (in nedeljiva oziroma ostane nerazdeljena) tudi, če sta njena imetnika (kot 
solastnika ali skupna lastnika) dva ali če je imetnikov več. Določitev (idealnih) deležev lastninske pravice na isti 
nepremičnini, ki pripadajo posameznim lastnikom, ne povzroči razdelitve lastninske pravice. Z določitvijo 
deležev (oziroma dosledneje z nastankom pravne skupnosti več imetnikov lastninske pravice na isti 
nepremičnini) se namreč vsebina (značilnosti) upravičenj, vsebovanih v lastninski pravici, ne spremeni. Idealni 
delež lastninske pravice, ki pripada posameznemu lastniku, je pomemben samo za presojo notranjih razmerij 
med lastniki v zvezi z obsegom, v katerem lahko posamezni lastnik uresničuje upravičenja, vsebovana v 
(enoviti) lastninski pravici.38 

Enovito lastninsko pravico lahko njen imetnik (oziroma vsi imetniki skupaj pri solastnini ali skupni lastnini) 
razdeli samo tako, da (z ustreznim razpolagalnim pravnim poslom) pravno razdeli nepremičnino, ki je njen 
predmet, na dva ali več (prostorskih) delov, od katerih vsak postane (pridobi pravni položaj) samostojnega 
predmeta lastninske in drugih stvarnih pravic. Takšna razdelitev lastninske pravice nastane pri dveh položajih: 

− pri delitvi oziroma združitvi zemljiških parcel (parcelaciji) ali prostorskih delov stavbe, ali 

− pri oblikovanju etažne lastnine. 

                                                      
37 Primerjaj Andrej Berden v Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, stran 61: 

»Vsebina stvarnih pravic je nedeljiva, kar pomeni, da ni mogoče, da je ena oseba nosilec enih upravičenj stvarne pravice in druga 
drugih ali pa da ena oseba izvršuje stvarno pravico proti določenemu krogu oseb, druga pa proti drugemu krogu oseb.« 

38 Pomen idealnega deleža pri solastnini in skupni lastnini je obširneje pojasnjen v razdelku 5.2.3. 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 17 / 127 

5.2. Solastnina in skupna lastnina 

5.2.1. Izhodišča za opredelitev solastnine in skupne lastnine 

Ko obravnavamo pravna razmerja, ki obstajajo pri solastnini ali skupni lastnini, moramo biti pozorni, da nas 
ne zavedeta poenostavljeni trditvi (stališči), ki ju pogosto nekritično ponavljamo. To sta: 

− Solastnina oziroma skupna lastnina sta posebni vrsti lastninske pravice. Ta trditev je netočna. Solastnina 
oziroma skupna lastnina sta namreč vrsti pravne skupnosti, ki obstajata med več imetniki lastninske pravice 
na isti nepremični ali premični stvari, kot je obširneje razloženo v razdelku 5.2.2. 

− Solastnina in skupna lastnina se razlikujeta po tem, da so pri solastnini idealni deleži lastnikov določeni, pri 
skupni lastnini pa niso določeni. Tudi ta trditev je nepravilna. Razlikujeta se namreč po tem, ali ima 
posamezni lastnik pravno možnost samostojno razpolagati s svojim idealnim deležem lastninske pravice, 
kot je obširneje razloženo v razdelku 5.2.3. 

5.2.2. Pravna skupnost solastnine ali skupne lastnine 

Za pravne značilnosti lastninske (ali druge) pravice (v pomenu upravičenj, ki jih vključuje) ni pomembno, ali 
je njen imetnik samo ena oseba (kot edini lastniki) ali sta njeni imetnici dve osebi ali več oseb. Vsebina in obseg 
upravičenj, ki jih vključuje lastninska (ali druga) pravica, namreč ostane enaka ne glede na število njenih 
imetnikov. To je pomembno zlasti pri uveljavljanju (uresničevanju) teh upravičenj v razmerju do tretjih (oseb, ki 
niso imetnice te pravice).  

S tem, ko nastane položaj, da sta imetnici iste pravice dve osebi ali več oseb, v notranjem razmerju med temi 
osebami nastanejo medsebojne pravice in obveznosti teh oseb glede uresničevanja upravičenj, vsebovanih v tej 
(skupni) pravici, in izpolnjevanja morebitnih obveznosti, povezanih z imetništvom ali uresničevanjem pravice. 
Za ta notranja razmerja uporabljamo izraz pravna skupnost (primerjaj 1003. člen OZ). Pravna skupnost je 
pravno razmerje med imetniki iste pravice, katerega vsebina so medsebojne pravice in obveznosti imetnikov 
določene pravice glede uresničevanja te pravice in izpolnjevanja obveznosti, povezanih z imetništvom te 
pravice. 

Zato lahko sklenemo, da pri položaju, pri katerem je več imetnikov lastninske pravice na določeni 
nepremičnini, med njimi obstaja pravna skupnost kot pravno razmerje, katerega vsebina so njihove medsebojne 
pravice in obveznosti glede uporabe in upravljanja te nepremičnine. Splošna pravila o pravni skupnosti ureja OZ 
v XXVIII. poglavju posebnega dela (v 1003. do 1011. členu). Ta pravila se uporabljajo za pravno skupnost, ki 
obstaja med več imetniki iste (premoženjske) pravice. Za pravno skupnost, ki obstaja med več imetniki 
lastninske pravice na isti stvari (nepremičnini ali premični stvari), so v 65. do 72. členu SPZ določena nekatera 
posebna pravila. Glede vprašanj, ki niso urejena s posebnimi pravili SPZ, pa se tudi za pravno skupnost več 
imetnikov lastninske pravice uporabljajo splošna pravila OZ. 

5.2.3. Pomen idealnega deleža pri solastnini in skupni lastnini 

Za delež udeleženca pravne skupnosti SPZ uporablja izraz idealni delež. Idealni delež izraža del lastninske 
(ali druge premoženjske) pravice v razmerju do celotne pravice, ki pripada posameznemu udeležencu pravne 
skupnosti. Pri pravni skupnosti solastnine kot siononim za idealni delež pogosto uporabljamo izraz solastninski 
oziroma solastniški delež. 

Glede lastninske pravice več imetnikov (lastnikov) na isti stvari lahko obstajata dve vrsti pravne skupnosti: 
solastnina in skupna lastnina. V prvem odstavku 65. člena SPZ je solastnina opredeljena kot lastninska pravica 
več oseb na isti stvari, pri kateri je delež vsakega me njimi določen v sorazmerju s celoto. Skupna lastnina pa je 
v prvem odstavku 72. člena SPZ opredeljena kot lastninska pravica več oseb na isti stvari, pri kateri njihovi 
deleži niso vnaprej določeni.  

Opredelitvi zavajata k sklepu, da se solastnina in skupna lastnina se razlikujeta po tem, da so pri solastnini 
idealni deleži lastnikov določeni, pri skupni lastnini pa niso določeni. Vendar podrobnejša analiza pokaže, da 
določenost oziroma »vnaprejšnja nedoločenost« idealnih deležev lastninske pravice ni (opredelilna) značilnosti, 
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po kateri se razlikujeta ti vrsti pravne skupnosti. Po drugem odstavku 65. člena SPZ za položaj, ko pri solastnini 
solastniški (idealni) deleži niso določeni, velja domneva, da so enaki. Iz tega pravila izhaja, da tudi za nastanek 
(obstoj) pravne skupnosti solastnine ni nujno, da bi lastniki (udeleženci pravne skupnosti solastnine) izrecno (s 
posebno izjavo volje) določili delež vsakega med njimi na lastninski pravici. Enaka domneva velja tudi za 
pravno skupnost pri skupni lastnini po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 1004. člena OZ. 

Deleži lastnikov na lastninski pravici so pri obeh vrstah pravne skupnosti pomembni za presojo njihovih 
notranjih razmerij, in sicer zlasti: 

− pri opredelitvi obsega, v katerem lahko vsak od njih uresničuje upravičenje uporabe (primerjaj prvi 
odstavek 66. člena SPZ), 

− pri odločanju (sprejemanju odločitev) o upravljanju stvari, ki je predmet te lastninske pravice (primerjaj 
drugi in peti odstavek 67. člena SPZ, ki se po petem odstavku 72. člena SPZ smiselno uporablja tudi za 
skupno lastnino in pravno doslednejšo ureditev v splošnem pravilu, določenem v 1007. členu OZ), in 

− pri razdelitvi stroškov (in javnopravnih dajatev), povezanih z vzdrževanjem, upravljanjem in skupno 
uporabo stvari, ki je predmet te lastninske pravice (primerjaj 68. člen SPZ in 1008. člen OZ). 

Pravni skupnosti solastnine in skupne lastnine se med seboj razlikujeta po tem, ali posamezni udeleženec 
(član) te skupnosti lahko (ima pravno možnost) samostojno razpolaga s svojim deležem lastninske pravice.  

− Pri pravni skupnosti solastnine lahko posamezen (so)lastnik samostojno (brez soglasja preostalih 
udeležencev pravne skupnosti solastnine) razpolaga s svojim idealnim deležem lastninske pravice 
(primerjaj prvi stavek tretjega odstavka 66. člena SPZ). Pri tem moramo upoštevati, da je na določene 
načine mogoče razpolagati samo z lastninsko pravico do celote.39 Na te načine lahko tudi pri solastnini 
razpolagajo samo vsi solastniki skupno. Tudi pri skupnem razpolaganju vsak od (so)lastnikov izjavi voljo 
z vsebino razpolaganja s svojim idealnim deležem lastninske pravice. Če vsi (so)lastniki izjavijo voljo z 
enako vsebino razpolaganja (na primer tako, da dovolijo omejitev vsak svojega idealnega deleža 
lastninske pravice z ustanovijo iste stvarne služnosti), s tem soglasno (skupno) razpolagajo z lastninsko 
pravico do celote (primerjaj tudi četrti odstavek 1004. člena OZ). 

− Pri pravni skupnosti skupne lastnine posamezen (skupni) lastnik nima pravne možnosti samostojnega 
razpolaganja s svojim deležem lastninske pravice, temveč lahko z lastninsko pravico razpolagajo samo vsi 
skupni lastniki skupaj (primerjaj drugi odstavek 72. člena SPZ). 

Na podlagi razloženega lahko obe vrsti pravne skupnosti pravno dosledneje opredelimo tako: 

− Solastnina je pravna skupnost imetnikov lastninske pravice (lastnikov) na isti stvari, pri kateri lahko vsak 
lastnik (udeleženec te pravne skupnosti) samostojno razpolaga s svojim idealnim deležem na tej lastninski 
pravici na vse načine, na katere je pravno mogoče (dovoljeno) razpolagati samo z idealnim deležem 
lastninske pravice. 

− Skupna lastnina je pravna skupnost imetnikov lastninske pravice (lastnikov) na isti stvari, pri kateri 
posamezen lastnik (udeleženec te pravne skupnosti) ne more samostojno razpolagati s svojim idealnim 
deležem na tej lastninski pravici, temveč lahko z lastninsko pravico razpolagajo samo vsi lastniki skupaj 
(soglasno). 

Pri tem moramo biti pozorni, da lahko pravna skupnost skupne lastnine obstaja tudi samo na posameznem 
idealnem deležu, če sta skupni imetnici tega deleža dve osebi ali več oseb. V takem primeru v razmerju do 
imetnikov drugih idealnih deležev obstaja pravna skupnost solastnine, v notranjem razmerju med (skupnimi) 
imetniki posameznega deleža pa pravna skupnost skupne lastnine. 

                                                      
39 Obširneje o tem glej razdelek 5.3. 
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Primer: Imetniki lastninske pravice na nepremičnini so Goga Neposredna, Sara Dosledna in Peter 
Poglobljeni. Goga je (samostojna) imetnica idealnega deleža lastninske pravice do 1/3, 
Sara in Peter pa sta skupna imetnika preostalega idealnega deleža lastninske pravice do 
2/3. V razmerju med Gogo na eni strani ter Saro in Petrom na drugi strani obstaja pravna 
skupnost solastnine. V notranjem razmerju med Saro in Petrom (glede njunega idealnega 
deleža lastninske pravice do 2/3) pa obstaja pravna skupnost skupne lastnine. To pomeni, 
da lahko Sara in Peter skupaj (in brez Goginega soglasja) preneseta njun idealni delež do 
2/3 na drugo osebo. Nobedene od njiju pa ne more samostojno razpolagati s svojim 
delom na tem idealnem deležu. 

Posebna vrsta pravne skupnosti nastane med etažnimi lastniki pri oblikovanju etažne lastnine glede lastninske 
pravice na nepremičninah, ki imajo pravni položaj splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini.40 

5.2.4. Nastanek pravne skupnosti solastnine ali skupne lastnine 

Pravna skupnost lastnikov iste nepremičnine lahko nastane prostovoljno z ustreznim pravnim poslom 
udeležencev te skupnosti (lastnikov). Taka pravna skupnost nastane nastane prostovoljno, kadar več oseb skupaj 
(hkrati, na podlagi istega pravnega posla) pridobi lastninsko pravico na nepremičnini. Podoben položaj nastane 
tudi, kadar edini lastniki razpolaga samo z idealnim deležem svoje lastninske pravice tako, da ga prenese na 
drugo osebo. Pri prostovoljnem nastanku take pravne skupnosti lastniki (udeleženci skupnosti) samostojno 
(avtonomno) »izberejo« vrsto pravne skupnosti v tem pomenu, da se dogovorijo (sporazumejo) o tem, ali med 
njimi obstaja (nastane) pravna skupnost solastnine ali skupne lastnine. Za dogovor (izjavo volje, kot vsebine 
pravnega posla) lastnikov o izbiri vrste pravne skupnosti posebna (pisna) oblika ni predpisana. Zato lahko 
lastniki voljo o nastanko in vrsti pravne skupnosti izrazijo tudi ustno. Najpogosteje jo izrazijo tako, da se v 
(zavezovalnem) pranem poslu, ki je pravni temelj pridobitve lastninske pravice, dogovorijo bodisi da lastninsko 
pravico pridobivajo kot skupno lastnino bodisi da jo pridobivajo vsak do določenega (idealnega) deleža (in s tem 
soglašajo, da med njimi nastane pravna skupnost solastnine). 

Pravna skupnost lastnikov iste nepremičnine lahko nastane tudi nedvisno od volje lastnikov. Taka pravna 
skupnost nastane nastane neodvisno od volje lastnikov pri dedovanju ali pri pridobitvi lastninske pravice po 
pravilih o skupnem premoženju zakoncev. Zakon (predpis), ki ureja pravni temelj (predpostavke) nastanka 
pravne skupnosti lastnikov neodvisno od njihove volje, določa tudi, katera vrsta pravne skupnosti nastane med 
njimi. 

5.2.5. Izhodišča za obravnavo uresničevanja upravičenj, vsebovanih v lastninski pravici, pri solastnini in 
skupni lastnini 

Vsebina in obseg upravičenj, ki jih vključuje lastninska pravica, je enaka tako pri položaju, ko je imetnica 
lastninske pravice samo ena oseba, kot pri položaju, ko je imetnikov več. Razlika med obema položajema se 
pokaže šele pri uveljavljanju lastninske pravice (oziroma dosledneje pri uveljavljanju materialnopravnega 
upravičenja imeti stvar v posesti in jo uporabljati, vsebovanega v lastninski pravici). Edini lastnik nepremičnine 
uveljavlja (uresničuje) lastninsko pravico samo v (zunanjem) razmerju do tretjih. Zato lahko samostojno odloča 
o vseh vprašanjih, povezanih z uresničevanjem lastninske pravice (na primer o tem, na kakšen način bo 
uporabljal nepremičnino, ki je predmet lastninske pravice). 

Lastninsko pravico, katere imetnikov je več, vsak lastnik uresničuje ne le v razmerju do tretjih temveč tudi v 
notranjem razmerju do preostalih lastnikov. Zato ga pri odločanju o vprašanjih, povezanih z uresničevanjem 
lastninske pravice, omejujejo pravila pravne skupnosti, ki urejajo vsebino medsebojnih pravic in obveznosti 
lastnikov (iste) nepremičnine.41 Pomen teh pravil je obširneje obravnavan v razdelku 5.2.6. 

Pravila o načinu skupnega uresničevanja upravičenj, vsebovanih v lastninski pravici, so za vsako vrsto teh 
upravičenj delno drugačna. Zato so obravnana ločeno, in sicer:  

− pravila o vseh vidikih skupnega uresničevanja upravičenja uporabe so razložena v razdelku 5.2.7, 

                                                      
40 Posebna pravila pravne skupnosti etažnih lastnikov so obravnavana v razdelku 6.6. 
41 Glej tudi razdelek 5.2.2. 
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− pravila o uveljavljanju pravovarstvenega zahtevka so obravnavana v razdelku 5.2.8, 

− pravila o uresničevanju razpolagalnega upravičenja pa so pojasnjena v razdelku 5.2.9. 

5.2.6. Pomen pravil pravne skupnosti solastne oziroma skupne lastnine 

Pravila pravne skupnosti solastnine ali skupne lastnine so pravna pravila, ki urejajo vsebino medsebojnih 
pravic in obveznosti udeležencev te skupnosti (lastnikov) glede uresničevanja lastninske pravice. Večina pravil o 
pravni skupnosti solastnine oziroma skupne lastnine, ki jih določata SPZ in OZ, je dispozitvinih (primerjaj 2. 
člen OZ). Zato lahko lastniki s sporazumom (dogovorom, pogodbo) posamezna vprašanja uredijo drugače 
(določijo drugačna pravila), kot so urejena v SPZ oziroma OZ (primerjaj 3. člen v zvezi s 14. členom OZ). Za 
pravila pravne skupnosti, ki jih avtonomno (z ustrezno izjavo volje) določijo (sprejmejo) lastniki (udeleženci 
pravne skupnosti), uporabljamo izraz avtonomna pravila pravne skupnosti.  

Avtonomna pravila pravne skupnosti solastnine oziroma skupne lastnine nastanejo z ustrezno izjavo volje 
lastnikov (udeležencev skupnosti), ki jo ti izrazijo z namenom zase povzročiti ustrezno pravno posledico 
(nastanek pravic in obveznosti v razmerju do drugih lastnikov). Zato imajo značilnost (pravno naravo) pravnega 
posla.42 Ker pravni posel, s katerim lastniki sprejmejo (določijo) pravila prave skupnosti, povzroči nastanek ali 
spremembo njihovih medsebojnih pravic in obveznosti glede uresničevanja lastninske pravice, ima ta pravni 
posle značilnosti zavezovalnega pravnega posla.43 Zato se zanj uporabljajo splošna pravila OZ o predpostavkah 
veljavnosti pogodb (primerjaj tudi 14. člen OZ).  

Po vsebini (pravnih značilnostih) pravil pravne skupnosti, ki so predmet pravnega posla, razlikujemo dve 
vrsti pravnih poslov lastnikov kot udeležencev pravne skupnosti. 

1. Za pravni posel, s katerim lastniki določijo splošna pravila o medsebojnih pravicah in obveznostih glede 
uresničevanja lastninske pravice, navadno uporabljamo izraz sporazum (pogodba) o ureditvi razmerij med 
lastniki. Med takšna pravila na primer spadajo: 

− pravila, s katerimi lastniki določijo delež, ki pripada posameznemu med njimi na lastninski pravici (glej 
tudi razdelek 5.2.3), 

− pravila o načinu uresničevanja upravičenja uporabe nepremičnine (na primer, da bo vsak lastnik samostojno 
uporabljal določen prostorski del nepremičnine), 

− pravila o merilih za razdelitev stroškov v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in skupno uporabo 
nepremičnine, 

− pravila o načinu odločanja o skupnih zadevah. 

Za pravne posle, s katerimi lastniki določijo splošna pravila o medsebojnih pravicah in obveznostih glede 
uresničevanja lastninske pravice, SPZ ne ureja nobenih posebnih predpostavk. Zato se zanje uporabljajo 
splošna pravila OZ o predpostavkah veljavnosti pogodb vključno z zahtevo, da je pogodba veljavno 
sklenjena, če z njeno vsebino soglašajo vsi udeleženci pravnega razmerja, ki se s pogodbo ureja (primerjaj 15. 
člen OZ). 

2. Za odločitve o posamičnih zadevah glede vzdrževanja, izboljšanja ali upravljanja nepremičnine, navadno 
uporabljamo izraz sklep. Za veljavnost takšnega pravnega posla po posebnih pravilih, določenih v SPZ in OZ, 
ni potrebno soglasje vseh lastnikov, temveč zadošča ustrezna (navadna ali dvotretjinska) večina (primerjaj 
drugi in tretji odstavek 1007. člena OZ in drugi odstavek 67. člena SPZ). 

Posebna oblika pravnega posla, s katerim lastniki določijo (ali spremenijo) avtonomno pravilo pravne 
skupnosti ni predpisana. Zato za veljavnost takega pravnega posla zadošča, da lastniki voljo z vsebino tega 
pravnega posla izrazijo z besedami (ustno) ali z drugačnim aktivnim ravnanjem, ki ima v razmerjih pravne 
skupnosti solastnine oziroma skupne lastnine navadno (običajno, najpogosteje) pomen izjave volje z ustrezno 
vsebino (primerjaj prvi odstavek 18. člena OZ). 

                                                      
42 Pomen pravnih poslov je obširneje razložen v razdelku 2.5.3. 
43 Pojem in pomen zavezovalnih pravnih poslov je obširneje razložen v razdelku 2.7.1. 
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Pri tem moramo biti pozorni, da ni nujno, da bi lastniki vsa avtonomna pravila pravne skupnosti solastnine 
oziroma skupne lastnine določili hkrati (ob nastanku njihove pravne skupnosti) oziroma z enim pravnim poslom 
(aktom). Tako lahko na primer nekatera splošna avtonomna pravila določijo ob nastanku njihove skupnosti, 
druga splošna pravila pa določijo pozneje (s poznejšim pravnim poslom). Odločitve o posamičnih zadevah (s 
katerimi prav tako določajo avtonomna pravila pravne skupnosti) pa navadno sprejemajo sproti, ko nastane 
potreba po ustrezni odločitvi glede vzdrževanja ali izboljšanja nepremičnine, ki je predmet njihove (skupne) 
lastninske pravice in s tem (posredni) predmet njihove pravne skupnosti. 

Po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 125. člena OZ, avtonomna pravna pravila, določena s 
pogodbo (ali drugim zavezovalnim pravnim poslom) učinkujejo samo za pogodbeni stranki − osebi, ki sta 
izjavili voljo z vsebino tega pravnega posla in s to izjavo določili (pridobili oziroma prevzeli) medsebojne 
pravice in obveznosti. Po posebnem pravilu, določenem v tretjem odstavku 1004. člena OZ, pa avtonomna 
pravila pravne skupnosti solastnine (oziroma skupne lastnine) učinkujejo (veljajo) tudi za poznejšega pridobitelja 
(idealnega) deleža lastninske pravice, čeprav ni sodeloval pri njihovem sprejetju. Enako pravilo je (z nekoliko 
drugačnimi besedami) ponovljeno v sedmem odstavku 67. člena SPZ. Navedeno posebno pravilo se uporablja za 
vsa avtonomna pravila pravne skupnosti, torej za obe vrsti teh pravil (za splošna pravila in odločitve o 
posamičnih zadevah).  

Namen (ratio) tega pravila je, da pridobitelj (novi lastnik) hkrati s tem, ko pridobi (idealni) delež lastninske 
pravice vstopi v pravno skupnost s preostalimi lastniki z enakim položajem (glede pravic in obveznosti v teh 
pravni skupnosti), kot ga je imel odsvojitelj (prejšnji lastnik, ki je nanj prenesel svoj delež lastninske pravice). 
Pri razlagi pomena tega pravila moramo upoštevati, da posamezen (so)lastnik s tem, ko razpolaga s svojim 
deležem lastninske pravice, ne more vplivati (povzročiti pravnih posledic) za preostale (so)lastnike (udeležence 
pravne skupnosti solastnine). Tak položaj bi nastal, če novega lastnika (pridobitelja) ne bi zavezovala vsa 
avtonomna pravila pravne skupnosti lastnikov, torej tako splošna pravila (na primer pravilo o tem, da je vsak 
lastnik upravičen samostojno uporabljati določen prostorski del nepremičnine) kot odločitve (sklepi) o 
posamičnih zadevah v zvezi z vzdrževanjem, uporabo in upravljanjem nepremičnine (na primer odločitev, da se 
izvede zamenjava dotrajane strešne kritine in o sklenitvi ustrezne pogodbe z izvajalcem teh del). 
Primer: Nepremičnina je v naravi zemljiška parcela, na kateri stoji stavba s tremi (enakimi) 

stanovanji, v vsakem nadstropju eno. Imetniki lastninske pravice so Goga Neposredna, 
Sara Dosledna in Peter Poglobljeni, vsak do deleža 1/3.  

Lastniki so se dogovorili, da bodo nepremičnino uporabljali tako, da bo vsak med njimi 
samostojno uporabljal eno stanovanje, in sicer Peter stanovanje v pritličju, Goga stanovanje v 
prvem nadstropju in Sara stanovanje v drugem nadstropju. S tem so sprejeli splošno avtonomno 
pravilo njihove solastniške pravne skupnosti.  

Če Peter svoj delež lastninske pravice na nepremičnin prenese na Miho Civilista (novega lastnika, 
pridobitelja), dogovor o načinu uporabe nepremičnine učinkuje tudi za Miho kot novega lastnika 
(Petrovega pravnega naslednika v pravni skupnosti solastnine na tej nepremičnini). Seveda ta 
dogovor učinkuje tako v korist Mihe (v tem pomenu, da je v razmerju do Sare in Goge upravičen 
samostojno uporabljati stanovanje v pritličju) kakor tudi v njegovo breme (v tem pomenu, da je 
zavezan Sari oziroma Gogi dopustiti, da samostojno uporabljata stanovanje v prvem oziroma 
drugem nadstropju). 

5.2.7. Uresničevanje upravičenja uporabe pri solastnini in skupni lastnini 

Upravičenje uporabe, ki ga vključuje lastninska pravica na nepremičnini, daje lastniku pravno možnost, da na 
nepremičnini (na celotnem območju nepremičnine) izvršuje vsa (objektivno mogoča, aktivna) dejanja, s katerimi 
jo uporablja (na primer hodi po njej, jo obdela ali zasadi drevesa, na njej postavi stavbo, v kateri prebiva ali 
opravlja določen podjem).44 Če je imetnikov lastninske pravice na (isti) nepremičnini več, uresničujejo 
upravičenje uporabe skupno. Zato posameznega lastnika pri uresničevanju upravičenja uporabe omejujejo 
pravila pravne skupnosti solastnine oziroma skupne lastnine v tem pomenu, da mora način oziroma obseg 
uresničevanja upravičenja uporabe prirediti tako, da lahko to upravičenje uresničujejo tudi drugi lastniki. 

                                                      
44 Vsebina upravičenja uporabe je obširneje razložena v razdelku 5.1.1.2. 
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Splošno pravilo o skupnem uresničevanju upravičenja uporabe določa prvi odstavek 66. člena SPZ, po 
katerem ima vsak solastnik pravico (upravičenje) imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki 
uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. Pravilo se 
smiselno uporablja tudi za pravno skupnost skupne lastnine (peti odstavek 72. člena SPZ). Na abstraktni ravni 
pravilo pomeni, da lahko posamezen lastnik kadarkoli uporablja katerikoli prostorski del nepremičnine v obsegu, 
sorazmernem njegovemu idealnemu deležu lastninske pravice na tej nepremičnini. Na konkretnejši ravni je 
merilo sorazmernosti obsega uporabe odvisno od namena, za katerega se uporablja nepremičnina. Do določene 
mere način uporabe nepremičnine pogojujejo njene dejanske značilnosti (lastnosti). V pretežni meri pa je izbira 
načina uporabe nepremičnine (med več objektivno mogočimi načini uporabe) odvisna od odločitve njenega 
lastnika oziroma lastnikov.45 

Pravilo, določeno v prvem odstavku 66. člena SPZ, je dispozitivno. Zato se lahko lastniki o načinu skupne 
uporabe dogovorijo drugače, na primer tako: 

− Če je posamezne prostorske dele nepremičnine mogoče uporabljati samostojno (neodvisno od uporabe drugih 
prostorskih delov nepremičnine), se lastniki lahko dogovorijo o deljeni uporabi nepremičnine. To pomeni, 
da se dogovorijo, da bo vsak od njih uporabljal določen prostorski del nepremičnine. Tega položaja SPZ 
izrecno ne ureja. Vendar pravno možnost takega dogovora predpostavlja prvi odstavek 1006. člena OZ, ki 
določa: »Če je predmet skupnosti razdeljen v naravi, uporablja in uživa vsak udeleženec svoj del, vendar 
tako, da ne prizadene drugih udeležencev in predmeta kot celote«. Predmet skupnosti solastnikov oziroma 
skupnih lastnikov je lastninska pravica na nepremičnini. Predmet lastninske pravice in s tem posredni 
predmet skupnosti pa je nepremičnina. Dogovor o deljeni uporabi nepremičnine ni v nasprotju z načelom 
specialnosti, saj je predmet lastninske pravice še vedno (celotna) nepremičnina (kot samostojna stvar). 
Podoben položaj (deljene uporabe) lahko nastane pri osebni služnosti, ki prav tako vključuje upravičenje 
uporabe in se po izrecnem pravilu, določenem v 232. členu SPZ lahko ustanovi tudi samo na določenem 
(prostorskem) delu nepremičnine.46 

Pogosto je določene prostorske dele nepremičnine (na primer posamezne sobe v stanovanju ali posamezna 
stanovanja v stavbi) mogoče samostojno uporabljati samo, če se hkrati (skupno) uporabljajo drugi prostorski 
deli nepremičnine (na primer hodniki ali stopnišča). Pri takem položaju se lastniki lahko dogovorijo, da bodo 
te (skupne) prostorske dele uporabljali skupno in sicer vsak med njimi v obsegu, potrebnem za uporabo tistih 
prostorskih delov, ki jih je upravičen uporabljati samostojno (primerjaj drugi odstavek 1006. člena OZ). 

− Če je nepremičnina namenjena samo občasni uporabi (na primer počitniško stanovanje), se lastniki lahko 
dogovorijo o zaporedni uporabi nepremičnine. To pomeni, da se dogovorijo, da bo vsak od njih 
(samostojno) uporabljal celotno nepremičnino v določenih časovnih obdobjih. 

Primer: Barbi Plesalka in Dragec Razumni sta solastnika nepremičnine (s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini) vsak do deleža 1/2. Nepremičnina je v naravi 
trisobno stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje.  

O načinu skupne uporabe lahko Barbi in Drago skleneta različne dogovore, na primer: 

− Dogovorita se, lahko o deljeni uporabi, in sicer, da bo vsak od njiju (kadarkoli) samostojno 
uporabljal eno sobo, tretjo sobo in preostale dele stanovanja pa bosta uporabljala skupno (glej 
tudi primer v razdelku 6.2.6). 

− Lahko pa se dogovorita o zaporedni uporabi in sicer, da bo Barbi samostojno uporabljala 
celotno stanovanje v juliju, Drago pa v avgustu vsakega leta. V preostalih mesecih pa bosta 
izmenično (samostojno) uporabljala stanovanje ob koncih tedna in med prazniki. 

− Dogovorita se lahko tudi za katerokoli (mogočo) kombinacijo deljene in zaporedne uporabe. 
Na primer tako, da bo Barbi samostojno uporabljala celotno stanovanje v juliju, Drago pa v 
avgustu vsakega leta. V preostalih mesecih pa bosta stanovanje uporabljala tako, a bo vsak od 
njiju samostojno uporabljal eno sobo, tretjo sobo in preostale dele stanovanja pa bosta 
uporabljala skupno. 

                                                      
45 Pomen odločitve lastnikov o namenu uporabe nepremičnine je obširneje obravnavan v razdelku 5.2.7. 
46 Pomen 232. člena SPZ je obširneje razložen v razdelku 8.5.2.3. 
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Če se lastniki dogovorijo (sporazumejo) o načinu skupne uporabe, se v njihovem medsebojnem razmerju 
uporablja avtonomno pravilo pravne skupnosti, ki ga s tem določijo, in ne dispozitvino pravilo, določeno v 
prvem odstavku 66. člena SPZ. 

Vidik uporabe nepremičnine je tudi njeno uživanje v pomenu pridelave in obiranja naravnih plodov.47 Zato se 
tudi za naravne plodove uporabljajo pravila o skupni uporabi. Če se lastniki ne sporazumejo drugače, je vsak 
med njimi upravičen do naravnih plodov nepemičnine v deležu, ki je enak njegovemu idealnemu deležu 
lastninske pravice na tej nepremičnini (primerjaj drugi odstavek 66. člena SPZ). Če pa se lastniki sporazumejo o 
deljeni uporabi nepremičnine, je vsak od njih upravičen do plodov, ki jih pridela (obere) na tistem prostorskem 
delu nepremičnine, ki ga uporablja samostojno. 
Primer: Barbka Praktična in Nevenka Razumna sta solastnici nepremičnine vsak do deleža 1/2. 

Nepremičnina je v naravi vrt. Barbka in Nevenka se dogovorita o deljeni uporabi 
nepremičnine tako, da Barbka samostojno uporablja zahodno polovico vrta, Nevenka pa 
vzhodno polovico vrta. Barbka zahodno polovico vrsta uporablja tako, da na njej 
prideluje jagode. Nevenka pa na vzhodni polovici vrta postavi vrtno uto in jo uporablja 
za preživljanje prostega časa. Ker Barbka prideluje jagode pri uporabi svoje polovice vrta 
(prostorskega dela nepremičnine, ki ga je po dogovoru z Nevenko upravičena uporabljati 
samostojno), pridobi lastninsko pravico na obranih jagodah do celote. 

Pri presoji dogovora med lastniki o načinu uporabe nepremičnine moramo biti pozorni, da vsak tak dogovor 
ne pomeni nujno, da so z njim lastniki določili splošno avtonomno pravilo njihove pravne skupnosti o načinu 
uporabe. Značilnost takega pravila ima samo tisti dogovor lastnikov, pri katerem je obseg uporabe nepremičnine, 
do katere je upravičen vsak med njimi, sorazmeren z njegovim idealnim deležem lastninske pravice na tej 
nepremičnini. Merilo te sorazmernosti je odvisno od dogovorjenega načina uporabe. Tako je pri deljeni uporabi 
merilo sorazmernosti delež, ki ga predstavlja površina prostorskega dela nepremičnine, ki jo posamezen lastnik 
uporablja samostojno, v vsoti površin vseh prostorskih delov nepremičnine, ki jih posamezni lastniki uporabljajo 
samostojno. Pri zaporedni uporabi pa je merilo sorazmernosti časovno obdobje samostojne uporabe (tako je na 
primer uporaba sorazmerna z idealnim deležem lastninske pravice do 1/12, če imetnik tega deleža pri zaporedni 
uporabi samostojno uporablja nepremičnino v skupnem obodbju enega meseca v vsakem letu).  

Lastniki se lahko dogovorijo, da bo eden od njih samostojno uporabljal celotno nepremičnino. Na podlagi 
takega dogovora lastnik, ki je upravičen samostojno uporabljati celotno nepremičnino, pridobi pravno možnost 
(upravičenje) uporabljati nepremičnino v obsegu, večjem od njegovega deleža lastninske pravice na tej 
nepremičnini. Zato tak dogovor nima značilnosti (pravne narave) avtonomnega pravila pravne skupnosti 
solastnine oziroma skupne lastnine, temveč z njim preostali lastniki prenesejo izvrševanje upravičenja uporabe v 
obsegu, v katerem bi ga smeli izvrševati sami, na lastnika, za katerega se dogovorijo, da bo uporabljal celotno 
nepremičnino. Prenos izvrševanja upravičenja uporabe je značilen za dve vrsti obligacijskih razmerij, in sicer: 

− za prekarij (podelitev upravičenja uporabe do preklica), če je uporaba neodplačna, oziroma 

− za najemno (zakupno) pogodbo, če je uporaba odplačna (primerjaj prvi odstavek 587. člena OZ). 

Zato je treba pravna razmerja med lastniki pri takem dogovoru presojati po pravilih o prekariju oziroma 
najemni (zakupni) pogodbi. To je pomembno zato, ker je splošna avtonomna pravila pravne skupnosti (med 
katera spada tudi dogovor o načinu uporabe nepremičnine) mogoče (pravno učinkovito) spremeniti samo s 
soglasjem vseh lastnikov.48 Upravičenje uporabe, ki je vsebina prekarija, pa lahko lastnik (tisti, ki je z 
dogovorom o prekariju drugemu lastniku neodplačno prepustil uporabo nepremičnine v obsegu, večjem od 
idealnega deleža lastninske pravice drugega lastnika) kadarkoli prekliče (ukine) z enostransko izjavo volje. 
Podobno najemno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, lahko najemodajalec (lastnik, ki je drugemu lastniku 
prepustil uporabo) odpove (primerjaj prvi odstavek 616. člena OZ). 

Če pozneje (po sklenitvi takega dogovora) posamezen lastnik, ki je s takim dogovorom prepustil uporabo 
nepremičnine drugemu lastniku, prenese svoj idealni delež lastninske pravice na drugo osebo (pridobitelja), se za 
učinke takega dogovora ne uporablja pravilo, določeno v sedmem odstavku 67. člena SPZ oziroma tretjem 

                                                      
47 Uživanje donosov (oziroma zastarelo civilnih plodov) je vidik razpolagalnega upravičenja, zato je obravnavano v razdelku 5.2.9. 
48 Obširneje o tem glej razdelek 5.2.7.3. 
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odstavku 1004. člena OZ (o učinkih avtonomnih pravil pravne skupnosti za poznejšega pridobitelja idealnega 
deleža lastninske pravice). Temveč pridobitelj namesto odsvojitelja v razmerju do drugega lastnika vstopi v 
obligacijsko razmerje prekarija oziroma najema (primerjaj prvi odstavek 610. člena OZ). 

Če posamezen lastnik uporablja celotno nepremičnino oziroma jo uporablja v obsegu, ki presega njegov 
idealni delež lastninske pravice na tej nepremičnini, ne da bi mu preostali lastniki dovolili uporabo v takem 
obsegu, jo v obsegu, ki presega njegov idealni delež lastninske pravice, uporablja neupravičeno (brez pravnega 
temelja). S tako uporabo namreč doseže (neupravičeno) korist v obsegu, v katerem stvar uporablja prek obsega, 
ki je sorazmeren njegovemu idealnemu deležu lastninske pravice na tej nepremičnini. Glede te koristi ima 
položaj nepoštenega pridobitelja. Zato mora po 198. členu OZ preostalim lastnikom povrniti korist, ki jo je imel 
od take uporabe. Merilo te koristi je poštena (tržna) cena (najemnina) za uporabo stvari. 
Primer: Miha Plezalec in Nemanja Gostobesedni sta lastnika stanovanja, in sicer Miha do 2/3 in 

Nemanja do 1/3. Miha oddide na enoletni študij v tujino. V tem času (brez vednosti in 
soglasja Mihe) Nemanja uporablja celotno stanovanje. Njegova korist, ki jo je dosegel s 
tako uporaba je enaka 2/3 tržne najemnine za stanovanje. 

<OSTALO IZPUŠČENO> 

5.3. Razpolaganje z lastninsko pravico 

Z izrazom razpolaganje s pravico označujemo pravni posel njenega imetnika, ki povzroči prenos, omejitev, 
spremembo ali prenehanje te pravice. Ko obravnavamo razpolaganje s pravicami, se v resnici sprašujemo, ali 
pravica vključeje upravičenje njenega imetnika razpolagati z njo (razpolagalno upravičenje) in v kakšnem 
obsegu (na kakšen način) je mogoče uresničiti to upravičenje. Z izrazom način razpolaganja pa označujemo 
vrsto pravne posledice (učinka), ki jo povzroči določeno razpolaganje s pravico. Način, na katerega je mogoče 
razpolagati s pravico, je odvisen od vrste pravice, ki je predmet razpolaganja, oziroma dosledneje od njenih 
pravnih lastnosti. 

Pri lastninski pravici so za presojo, na kakšen način lahko njen imetnik z njo razpolaga, pomembne te 
značilnosti: 

− splošne pravne lastnosti lastninske pravice kot najobsežnejše stvarne pravice (glej razdelk 5.1.1), 

− njena samostojnosti oziroma vključenost v lastninsko pravico na drugi nepremičnini oziroma v stavbno 
pravico (glej razdelek 5.1.2) in 

− njena nedeljivosti (glej razdelek 5.1.3). 

Če je imetnikov lastninske pravice na posamezni nepremičnini več, je za presojo, na kakšen način lahko s 
tako lastninsko pravico razpolaga posamezen imetnik, pomembno tudi ali med imetniki obstaja pravna skupnost 
solastnine ali skupne lastine. 

Z lastninsko pravico lahko njen imetnik (lastnik) razpolaga na te načine: 

1. S samostojno lastninsko pravico lahko njen imetnik razpolaga tako, da jo prenese na drugega imetnika.49 

Če je imetnikov lastninske pravice več, za njeno razpolaganja s prenosom na drugega imetnika veljajo ta 
pravila: 

− Pri solastnini lahko vsak solastnik samostojno prenese svoje idealni delež lastninske pravice na drugo 
osebo (primerjaj tretji odstavek 66. člena SPZ). 

− Pri skupni lastnini lahko lastninsko pravico (pravno učinkovito) preneseja na drugo osebo samo vsi 
solastniki skupaj (primerjaj drugi odstavek 72. člena SPZ). 

Vključena akcesorna lastninska pravica ni (niti pogojno) samostojno prenosljiva. To pomeni, da ne vsebujejo 
(samostojnega) razpolagalnega upravičenja prenesti lastninsko pravico na novega imetnika. Zato imetnik 

                                                      
49 Pravnoposlovni prenos lastninske pravice je obširneje obravnavan v razdelku 5.4.2. 
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vključene akcesorne lastninske pravice z njo ne more samostojno razpolagati v tem pomenu, da bi jo lahko 
prenesel na drugo osebo, ne da bi hkrati nanjo prenesel tudi osnovno pravico, v katero je vključena. 

2. Lastnik (imetnik lastninske pravice) lahko z lastninsko pravico razpolaga tudi tako, da jo omeji (v najširšem 
pomenu) z ustanovitvijo izvedene pravice.50 

Če je imetnikov lastninske pravice več, za njeno razpolaganja z ustanovitvijo izvedene pravice veljajo ta 
pravila: 

− Pri solastnini lahko vsak solastnik samostojno omeji svoj idealni delež lastninske pravice z ustanovitvijo 
tiste vrste izvedene pravice, ki lahko obstaja samo na idealnem deležu lastninske pravice (na primer 
hipoteke ali stvarnega bremena). Z ustanovitvijo izvedenih pravic tiste vrste, ki lahko omejujejo samo 
lastninsko pravico do celote (na primer stvarne služnosti), pa lahko solastniki (pravno učinkovito) omejijo 
lastninsko pravico samo skupaj. 

− Pri skupni lastnini lahko lastninsko pravico (pravno učinkovito) omejijo z ustnovitvijo katerekoli izvedene 
pravice samo vsi solastniki skupaj (primerjaj drugi odstavek 72. člena SPZ). 

3. Imetnik lastninske pravice lahko z lastninsko pravico razpolaga tudi tako, da jo preoblikuje. Na tak način je 
mogoče razpolagati samo z lastninsko pravico na nepremični do celote. Zato lahko na ta način (pravno 
učinkovito) razpolagajo z lastninsko pravico samo vsi njeni imetniki (solastniki ali skupni lastniki) skupaj. 
Lastninsko pravico lahko lastnik (ali vsi solastniki oziroma skupni lastniki skupaj) preoblikuje na te načine. 

3.1. Preoblikuje jo lahko tako, da nepremičnino, ki je predmet te lastninske pravice, pravno razdeli na dve ali 
več (novih) nepremičnin, ali dve ali več nepremičnin združi v novo nepremičnino, tako da se hkrati 
prejšnja nepremičnina ukine. Tak način razpolaganja nastane pri delitvi ali združitvi zemljiških parcel 
(parcelaciji) ali prostorskih delov stavbe v etažni lastnini. Takšno razpolaganje povzroči, da (prejšnja) 
nepremičnina (kot predmet stvarnih pravic) preneha (se ukine) in namesto nje nastanejo nove 
nepremičnine (kot predmet stvarnih pravic), na katere preidejo lastninska pravica in morebitne druge 
(izvedene) pravice, ki so obstajale na ukinjeni nepremičnini.51 

3.2. Podoben učinek ima tudi oblikovanje etažne lastnine, le da se pri tem načinu preoblikovanja zemljiška 
parcela, lastninska pravica na kateri je predmet preoblikovanja, ne ukine, temveč se samostojna 
lastninska pravica na tej zemljiški parceli preoblikuje v vključeno (akcesorno) lastninsko pravico.52 

3.3. Pri stvarnopravnih razmerjih etažne lastnine lahko vsi solastniki oziroma skupni lastniki skupaj 
spremenijo pravni položaj posamezne nepremičnine, ki je predmet etažne lastnine.53 

Zato lahko razpolaganje z lastninsko pravico opredelimo kot pravni posel lastnika (imetnika lastninske 
pravice), ki povzroči prenos lastninske pravice, njeno omejitev z ustanovitvijo izvedene pravice ali njeno 
preoblikovanje. 

5.4. Predpostavke (pravni temelji) pridobitve (prenosa) lastninske pravice 

<IZPUŠČENO> 

5.5. Delitev solastnine in skupne lastnine 

<IZPUŠČENO> 

                                                      
50 Pravnoposlovna ustanovitev izvedenih pravic je obširneje obravnavana v 8. poglavju. 
51 Pravna razdelitev in združitev nepremičnin je obširneje obravnavana v razdelku 14.2. 
52 Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine so podrobneje razložene v razdelku 6.3. 
53 Ta način razpolaganja je obširneje obravnavan v razdelku 6.7.2. 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 26 / 127 

6. poglavje: Etažna lastnina 

6.1. Splošne značilnosti etažne lastnine 

6.1.1. Pojem in pomen etažne lastnine 

Pri urejanju etažne lastnine SPZ izraz zgradba uporablja v enakem pomenu, kot ZGO-1, ZEN in ZZK-1 
uporabljajo izraz stavba (primerjaj točko 1.1 prvega odstavka 2. člena ZGO-1, prvi odstavek 71. člena ZEN in 3. 
točko prvega odstavka 3. člena ZZK-1 z drugim odstavkom 105. člena SPZ).54 Zato je zaradi boljše preglednosti 
in jasnosti besedila v nadaljevanju uporabljen izraz stavba. 

V prvem odstavku 105. člena SPZ je etažna lastnina opredeljena v ožjem pomenu in sicer kot lastnina 
posameznega dela stavbe in solastnina skupnih delov. Iz te opredelitve izhaja, da z oblikovanjem etažne lastnine: 

− (prostorski) deli stavbe pridobijo lastnost samostojnega predmeta lastninske pravice, in  

− zemljiška parcela (nepremičnina v pomenu, opredeljenem v prvem odstavku 18. člena SPZ), katere sestavina 
je bila ta stavba, izgubi to lastnost, zato se lastninska pravica na njej (do določenega idealnega deleža) vključi 
v (samostojno) lastninsko pravico na delu stavbe (primerjaj četrti odstavek 105. člena SPZ). 

To pomeni, da SPZ z izrazom etažna lastnina opredeljuje vsebino lastninske pravice na (prostorskem) delu 
stavbe, ki z oblikovanjem etažne lastnine pridobi lastnost samostojnega predmeta lastninske pravice. Taka 
lastninska pravica (etžana lastnina v ožjem pomenu) poleg samostojne (izključujoče) lastninske pravice na 
prostorskem delu stavbe, ki ima položaj posameznega dela v etažni lastnini, 

− vključuje tudi (do določenega idealnega deleža) lastninsko pravico na zemljiških parcelah in prostorskih delih 
stavbe, ki imajo pravni položaj splošnega skupnega dela, 

− lahko pa vključuje (do določenega idelnega deleža ali do celote) tudi lastninsko pravico na zemljiških parcelah 
in prostorskih delih stavbe, ki imajo pravni položaj posebnega skupnega dela. 

Zato lahko etažno lastnino v ožjem pomenu opredelimo kot samostojno lastninsko pravico na prostorskem 
delu stavbe (s položajem posameznega dela v etažni lastnini), ki vključuje (do določenega idealnega deleža) tudi 
lastninsko pravico na (drugih) prostorskih delih in zemljiških parcelah s položajem splošnega oziroma 
posebnega skupnega dela. 

Za imetnika lastninske pravice (etažne lastnine v ožjem delu) na prostorskem delu stavbe, ki ima položaj 
posameznega dela stavbe v etažni lastnini, navadno uporabljamo izraz etažni lastnik. 

Navadno izraz etažna lastnina uporabljamo v širšem pomenu in z njim označujemo celoto vseh 
stvarnopravnih pravnih razmerij glede nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine v zvezi s posamezno stavbo. 
Pri tem z izrazom stavba v etažni lastnini označujemo posamezno stavbo, katere prostorski deli so predmet 
etažne lastnine v ožjem pomenu (kot samostojen predmet lastninske pravice). 

Etažna lastnina v širšem pomenu vključuje štiri vrste stvarnopravnih razmerij: 

1. Notranja stvarnopravna razmerja med etažnimi lastniki glede uporabe delov stavbe, ki imajo položaj 
posameznega dela stavbe v etažni lastnini. V teh razmerjih se pokaže najpomembnejša pravna kvaliteta, po 
kateri se stvarnopravna razmerja glede etažne lastnine razlikujejo od stvarnopravnih razmerij pri solastnini. 
Ker z oblikovanjem etažne lastnine deli stavbe, ki imajo položaj posameznega dela v etažni lastnini, 
postanejo samostojen predmet lastninske pravice (etažne lastnine v ožjem pomenu), lahko vsak etažni lastnik 
samostojno (izključujoče, do celote) uporablja posamezni del v etažni lastnini, ki mu pripada. Seveda lahko 
vsak etažni lastnik tudi samostojno razpolaga z etažno lastnino (lastninsko pravico na tem posameznem delu). 

                                                      
54 Glej tudi točko 1.4. v razdelku 4.1.1. 
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Vendar ima enako pravno možnost (samostojnega razpolaganja) tudi solastnik glede idealnega deleža, ki mu 
pripada (primerjaj prvi stavek tretjega odstavka 66. člena SPZ). 

2. Zunanja stvarnopravna razmerja glede lastninske pravice na posameznem delu stavbe v etažni lastnini med 
vknjiženim etažnim lastnikom (osebo, v korist katere je vknjižena lastninska pravica na posameznem delu 
stavbe v etažni lastnini) in tretjim (pridobiteljem), torej osebo, ki trdi: 

− bodisi da je izvirno pridobila lastninsko pravico na tem posameznem delu, 

− bodisi da je lastninska pravica v razmerju do vknjiženega lastnika prešla nanjo na podlagi ustreznega 
razpolagalnega pravnega posla. 

3. Notranja stvarnopravna razmerja med etažnimi lastniki glede upravljanja nepremičnin, ki so (splošni) skupni 
del stavbe v etažni lastnini. Ta razmerja etažni lastniki uredijo s pogodbo o medsebojnih razmerjih (primerjaj 
116. člen SPZ). Vendar pogodbena ureditev teh razmerij ni nujna predpostavka za obstoj etažne lastnine. Če 
(in dokler) etažni lastniniki teh razmerij ne uredijo s pogodbo, se zanje smiselno uporabljajo pravila o uporabi 
in upravljanju nepremičnine v solastnini (primerjaj 115. člen in prvi odstavek 117. člena SPZ). To velja tudi 
za določitev idealnih deležev na splošni skupni del stavbe v etažni lastnini, ki so vključeni v lastninsko 
pravico (etažno lastnino) posameznega dela v etažni lastnini. Solastnina namreč lahko obstaja tudi, če idealni 
deleži niso določeni (primerjaj drugi odstavek 65. člena SPZ). 

4. Zunanja stvarnopravna razmerja med etažnimi lastniki na eni strani in tretjimi osebami na drugi strani. Ta 
razmerja zaznamo zlasti takrat, ko nastane spor o lastninski pravici na nepremičnini, ki ima položaj splošnega 
skupnega dela stavbe, oziroma dosledneje, za katero etažni lastniki trdijo, da ima tak položaj, tretja oseba pa 
na njej uveljavlja (izključujočo) lastninsko pravico. 

6.1.2. Pojem oblikovanja etažne lastnine 

Po splošnem pravilu o povezanosti zemljišča z objektom, določenem v 8. členu SPZ, je stavba (ali gradbeno 
inženirnski objekt), zgrajena na (nad ali pod) določeni zemljiški parceli, sestavina te zemljiške parcele.55 Pri 
položaju, za katerega se uporablja to splošno pravilo niti stavba niti njeni (gradbeni) deli niso samostojen 
predmet lastninske pravice, temveč je lastninska pravica na stavbi in njenih delih vključena v lastninski pravici 
na tej zemljiški parceli. 

Oblikovanje etažne lastnine je način razpolaganja z enovito lastninsko pravico na zemljiški parceli, katere 
sestavina je stavba v etažni lastnini, s katerim lastnik oziroma lastniki razdelijo nepremičnino, ki je predmet te 
lastninske pravice, na dva ali več (prostorskih) delov, od katerih vsak postane (pridobi pravni položaj) 
samostojnega predmeta lastninske in drugih stvarnih pravic. Predmet razpolaganja pri oblikovanju etažne 
lastnine je enovita lastninska pravica na tako opredeljeni nepremičnini (zemljiški parceli s stavbo, kot njeno 
sestavino). Oblikovanje etažne lastnine povzroči, da: 

− prostorski deli stavbe, ki so bili prej (kot sestavni deli stavbe) sestavina zemljiške parcele in ki so pri 
oblikovanju etažne lastnine opredeljeni kot posamezni deli v etažni lastnini, postanejo samostojen predmet 
lastninske pravice, 

− zemljiška parcela izgubi pravno lastnost samostojnega predmeta lastninske pravice (in pridobi pravni položaj 
splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini), zato se lastninska pravica na tej zemljiški parceli vključi v 
lastninsko pravico (etažno lastnino v ožjem pomenu) na vsakem posameznem delu v etažni lastnini (do 
določenega idealnega deleža). 

To pomeni, da se z oblikovanjem etažne lastnine spremenijo (preoblikujejo) stvarnopravna razmerja glede teh 
nepremičnin. Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine so obširneje obravnavane v razdelku 7.5. 

Od oblikovanja etažne lastnine moramo razlikovati stvarnopravna razmerja glede nedokončane etažne 
lastnine, ki že obstajajo, čeprav niso (ustrezno) vpisana v zemljiški knjigi. Ta razmerja in pravila glede 
vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine so obširneje obravnavana v 7. poglavju. 

                                                      
55 Pomen pravila o povezanosti zemljišča s stavbo je obširneje pojasnjen v razdelku 4.1. 
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6.2. Pravni položaj nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine 

6.2.1. Vrste (osnovnih) pravnih položajev nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine 

Pri urejanju in presoji razmerij glede etažne lastnine moramo biti pozorni, da izraz del stavbe pogosto 
uporabljamo v dveh (različnih) pomenih: 

− Z njim označujemo dejansko značilnost nepremičnine določene vrste, v tem pomenu, da je ta nepremičnina 
prostorski del stavbe (se nahaja v stavbi). 

− Z izrazom (splošni oziroma posebni) skupni del stavbe pa označujemo pravno lastnost te nepremičnine 
(njen pravni položaj). S tem povemo, da je lastninska pravica na taki nepremičnini (ki je po dejanskih 
značilnostih lahko zemljiška parcela ali prostorski del stavbe), vključena v lastninsko pravco (etažno 
lastnino v ožjem pomenu) na prostorskem delu stavbe, ki ima pravni položaj posameznega dela v etažni 
lastnini kot samostojnega predmeta lastninske pravice. 

Z izrazom nepremičnine, ki so predmet etažne lastnine, označujemo vse nepremičnine (zemljiške parcele in 
prostorske dele stavbe), na katerih obstaja lastninska pravica etažnih lastnikov glede posamezne stavbe v etažni 
lastnini. Na posamezni nepremičnini, ki je predmet etažne lastnine, lahko lastninska pravica obstaja bodisi kot 
samostojna lastninska pravica bodisi kot vključena akcesorna lastninska pravica.56 Po tej lastnosti (samostojnosti 
oziroma vključeni akcesornosti) lastninske pravice ima lahko nepremičnina, ki je predmet etažne lastnine, enega 
od teh osnovnih pravnih položajev: 

1. Če je nepremičnina samostojen predmet stvarnih pravic, na njej obstaja samostojna (vknjižena) lastninska 
pravica (etažna lastnina v ožjem pomenu). Za tako nepremičnino rečemo, da ima pravni položaj 
posameznega dela v etažni lastnini. Pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini lahko pridobi samo 
prostorski del stavbe. Ta osnovni pravni položaj je obširneje pojasnjen v razdelku 6.2.2. 

2. Za nepremičnino, lastninska pravica na kateri je vključena v (samostojno) lastninsko pravico na posameznem 
delu v etažni lastnini, rečemo, da ima pravni položaj skupnega dela stavbe v etažni lastnini. Pravni položaj 
skupnega dela v etažni lastnini lahko pridobi tako zemljiška parcela kot tudi prostorski del stavbe. Pravni 
položaj skupnega dela stavbe v etažni lastnini SPZ opredeli v četrtem odstavku 105. člena, z besedilom: 
»solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu«. 
Takšna »neločljiva povezanost« nastane, ker se lastninska pravica na nepremičnini, ki ima pravni položaj 
skupnega dela stavbe v etažni lastnini vključi v lastninsko pravico na (vseh ali nekaterih) posameznih delih 
stavbe v etažni lastnini. 

Po merilu, ali je lastninska pravica na nepremičnini s položajem  

takem skupnem delu vključena v lastninsko pravico (etažno lastnino v ožjem pomenu) na vseh ali le na 
nekaterih posameznih delih v etažni lastnini, razlikujemo: 

2.1. Če je lastninska pravica na taki nepremičnini vključena v lastninsko pravico na vseh posameznih delih v 
etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini, ima položaj splošnega skupnega dela (te) stavbe v 
etažni lastnini. Ta položaj je podrobneje razložen v razdelku 6.2.3. 

2.2. Če je lastninska pravica na taki nepremičnini vključena v lastninsko pravico samo na nekaterih (in ne na 
vseh) posameznih delih v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini, ima položaj posebnega 
skupnega dela (te) stavbe v etažni lastnini. Ta položaj je podrobneje razložen v razdelku 6.2.4. 

Nekatere nepremičnine, ki so predmet etažne lastnine, imajo zaradi svojih dejanskih (gradbenih) značilnosti 
lahko samo določeno vrsto pravnega položaja (na primer samo pravni položaj splošnega skupnega dela). Pri 
večini nepremičnin pa njihov osnovni pravni položaj ni odvisen od njihovih dejanskih značilnosti, temveč od 
pravnoposlovne odločitve, ki jo lastniki sprejmejo s pravnim poslom o oblikovanju etažne lastnine. 

                                                      
56 Položaji, pri katerih lastninska pravica obstaja kot samostojna pravica oziroma kot vključena akcesorna pravica so obširneje razloženi v 

razdelku 5.1.2. 
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6.2.2. Prostorski del s položajem posameznega dela v etažni lastnini kot predmet samostojne (vknjižene) 
lastninske pravice 

Da bi prostorski del stavbe lahko pridobil lastnost predmeta samostojne lastninske pravice (etažne lastnine v 
ožjem pomenu) mora imeti dejanske značilnosti (lastnosti) opredeljene v prvem stavku drugega odstavka 105. 
člena SPZ: predstavljati mora samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo. Za samostojno 
uporabo je primeren vsak prostorski del stavbe, ki ga lahko uporablja posamezna oseba, ne da bi ta del hkrati 
morala (so)uporabljati druga oseba. Druga oseba mora hkrati (so)uporabljati nek del stavbe, če brez take uporabe 
ne more uporabljati drugega dela stavbe. 
Primer: Če so v posamezem nadstropju (poslovne) stavbe poslovni prostori (sobe) razvrščeni 

tako, da je do njih mogoče priti po hodniku, hodnika (kot dela stavbe) ni mogoče 
uporabljati samostojno, ker je njegova uporaba potrebna za dostop do vseh drugih delov 
(poslovnih prostorov) v nadstropju. 

To pomeni, da deli stavbe, ki se uporabljajo za dostop do drugih (samostojnih) delov stavbe (kot so na primer 
stopnišča ali hodniki), niso primerni za samostojno uporabo. Zato taki deli ne morejo pridobiti lastnosti 
samostojnega predmeta lastninske pravice. Po drugi strani za samostojno uporabo niso primerni samo deli, ki se 
navadno uporabljajo kot zaokrožena celota, namenjena bivanju ali opravljanju poslovne dejavnosti (kot je na 
primer stanovanje ali poslovni prostor). Za samostojno uporabo je v resnici primeren vsak prostor, uporaba 
katerega ni potrebna za dostop do nekega drugega prostora. Med takšne prostore oziroma samostojne dele 
spadajo shrambe, parkirna mesta ali drugi prostori, ki jih je mogoče samostojno uporabljati v tem pomenu, da 
njihova uporaba ni nujna za uporabo drugih delov stavbe. Zato so tudi takšni prostori (deli stavbe) lahko 
samostojen predmet lastninske pravice (samostojen posamezni del v etažni lastnini). Pri tem ni nujno, da bi bili 
taki deli fizično ločeni od preostalih delov (na primer s steno, mrežo ali pregrado druge vrste). Zadošča, da so od 
drugih delov razmejeni (odmerjeni) z vidnimi (jasno razpoznavnimi) oznakami (na primer tako, da so 
posamezna parkirna mesta razmejena s črtami). 

Pomožni prostori v stavbi (kot so na primer shrambe, kleti, garaže ali parkirna mesta v kletnih etažah) se 
navadno uporabljajo v zvezi z uporabo posameznih stanovanj ali poslovnih prostorov. Vendar to ne pomeni, da 
so sestavina stanovanja ali poslovnega prostora, oziroma da bi bilo nujno, da se pri oblikovanju etažne lastnine 
taki prostori opredelijo kot sestavina določenega stanovanja ali poslovnega prostora. Uporaba posameznega 
pomožnega prostora namreč ni nujno povezana z uporabo določenega stanovanja ali poslovnega dela, temveč se 
lahko uporablja v zvezi z uporabo kateregakoli stanovanja ali poslovnega prostora v določeni stavbi ali 
neodvisno od take uporabe. Zato zanje ni mogoče reči, da se »po splošnem prepričanju štejejo« za del 
(sestavino) druge stvari (primerjaj prvi odstavek 16. člena SPZ), torej določenega stanovanja ali poslovnega 
prostora. Zapoved, po kateri bi taki pomožni prostori morali biti nujno (opredeljeni kot) sestavina določenega 
stanovanja ali poslovnega prostora (samostojnega posameznega dela stavbe v etažni lastnini) tudi ne izhaja iz 
drugega stavka drugega odstavka 105. člena SPZ, ki se glasi: »k posameznemu delu v etažni lastnini lahko 
spadajo (poudarila N.P.) tudi drugi individualno odmejeni prostori, če so del nepremičnine v solastnini etažnih 
lastnikov«. Iz besedila »lahko spadajo« izhaja, da navedeno pravilo daje le pravno možnost, da se taki deli ob 
oblikovanju etažne lastnine lahko opredelijo kot sestavina določenega stanovanja ali poslovnega prostora, čeprav 
niso neposredno prostorsko (lokacijsko) povezani s tem stanovanjem ali poslovnim prostorom (ker je na primer 
stanovanje v sedmem nadstropju, pomožni prostor pa v kletni etaži). 

V večini položajev je za uresničitev interesov etažnih lastnikov smotrneje, da se pomožni prostori opredelijo 
kot ločen (samostojni) posamezni del v etažni lastnini. To namreč etažnemu lastniku omogoča, da s pomožnim 
prostorom (shrambo ali parkirnim mestom) razpolaga neodvisno od razpolaganja s stanovanjem (na primer, da z 
drugim etažnim lastnikom zamenja ta pomožni prostor ali mu proda parkirno mesto, ki ga ne potrebuje). 

6.2.3. Nepremičnina, ki ima položaj splošnega skupnega dela 

6.2.3.1 Dejanske značilnosti nepremičnin, ki imajo položaj splošnega dela 

Etažna lastnina nastane s preoblikovanjem (razpolaganjem z) enovite samostojne lastninske pravice na 
zemljiški parceli, na kateri stoji stavba (in katere sestavine je bila stavba pred oblikovanjem etažne lastnine). 
Zato z oblikovanjem etažne lastnine ta zemljiška parcela nujno pridobi položaj splošnega skupnega dela te 
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stavbe v etažni lastnini (primerjaj prvi stavek tretjega odstavka 105. člena SPZ). Ta dejanska lastnost zemljiške 
parcele (da na njej stoji stavba) je razvidna iz podatkov zemljiškega kastra, v katerem se (kot podatek o zemljiški 
parceli) vpisuje tudi zemljišče pod stavbo (primerjaj 7. točko prvega odstavka 17. člena in 24. člen ZEN).  

Oblikovanje etažne lastnine je način razpolaganja z lastninsko pravico. Zato lahko lastnik oziroma lastniki s 
pravnim poslom o oblikovanju etažne lastnine spremenijo tudi pravni položaj drugih (navadno sosednjih) 
zemljiških parcel tako, da tudi te (poleg parcele, na kateri stoji stavba) pridobijo položaj splošnega dela stavbe 
(primerjaj drugi stavek tretjega odstavka 105. člena SPZ).  

Dejanske (tehnične, gradbene) značilnosti nekaterih prostorskih delov stavbe so take, da je njihova uporaba 
nujna za normalno uporabo vsakega posameznega dela v etažni lastnini (primerjaj prvi stavek tretjega odstavka 
105. člena SPZ), kot so na primer stopnišča in hodniki, ki omogočajo dostop do drugih prostorskih delov stavbe, 
ki imajo položaj posameznega dela vetažni lastnini. Mednje spadajo tudi 

− vsi konstrukcijski elementi (temelji, nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki, 
prezračevalne tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne konstrukcije), ki omogočajo, da stavba 
kot celota opravlja svojo funkcijo prostora za bivanje ali opravljanje podjema (primeraj drugi in četrti 
odstavek 5. člena SZ-1) in 

− vse inštalacije, naprave in oprema, ki je potrebna za normalno uporabo vseh posameznih delov v etažni lastnini 
(primerjaj tretji odstavek 5. člena SZ-1). 

Pri tem za oblikovanje etažne lastnine ni nujno, da bi bil vsak tak prostor ali konstrukcijski element posebej 
določen in vpisan v kataster stavb (ter zemljiško knjigo) kot prostorski del stavbe. Kot prostorski del stavbe mora 
biti posebej določen in vpisan v kataster stavb (ter zemljiško knjigo) samo tisti prostorski del stavbe, ki bodo z 
oblikovanjem etažne lastnine pridobil položaj, ki je drugačen od položaja splonega skupšnega dela samo tiste 
stavbe, v kateri se nahajajo (primerjaj tretji odstavek 71. člena ZEN). V kataster stavb se lahko vpišejo tudi 
prostorski deli, ki imajo položaj splošnega skupnega dela samo tiste stavbe, v kateri se ti nahajajo. Vendar vpis 
teh prostorskih delov v kataster stavb (in zemljiško knjigo) ni nujen (primerjaj tretji in četrti odstavek 71. člena 
ZEN). Zato stavba (v etažni lastni), ki je vpisana v zemljiški knjigi (z osnovnimi pravnimi položaji solastnine na 
splošnih skupnih delih), predstavlja vse tiste njene prostorske dele, ki niso posebej vpisani (evidentirani) v 
katastru stavb in zato tudi niso vpisani v zemljiški knjigi. Povedano drugače, glede prostorskih delov stavbe, ki 
niso posebej vpisani (evidentirani) v katastru stavb in zemljiški knjigi, velja (se domneva), da imajo pravni 
položaj splošnega skupnega dela stavbe, v kateri se nahajajo. 

6.2.3.2 Določitev solastniških (idealnih) deležev na splošnih skupnih delih, ki pripadajo posameznim 
etažnim lastnikom 

Lastninska pravica na zemljiških parcelah in prostorskih delih stavbe, ki jim je ob oblikovanju etažne lastnine 
podeljen (določen) položaj splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini, se vključi v lastninsko pravico na 
vsakem posameznem delu v etažni lastnini v tej stavbi. To pomeni, da je vsakokratni lastnik določenega 
posameznega dela v etažni lastnini hkrati solastnik vsake nepremičnine, ki ima položaj splošnega skupnega dela 
v etažni lastnini glede te stavbe do (določenega) idealnega (solastniškega) deleža. 
Primer 1: Glede stanovanjske stavbe je oblikovana etažna lastnina. Stanovanje številka 5, ki se 

nahaja v tej stavbi, ima položaj posameznega dela v etažni lastnini (v tej stavbi). 
Lastninska pravica (etažna lastnina v ožjem pomenu) na tem stanovanju vključuje 
(so)lastninsko pravico na splošnih skupnih delih te stavbe (oziroma dosledneje na vseh 
nepremičninah, ki imajo pravni položaj splošnih skupnih delov te stavbe) do idealnega 
deleža 1/10. 

Položaj splošnega skupnega dela te stavbe (z deležem do celote) imajo tri zemljiške parcele, 
(vpisani) prostorski del stavbe, ki je po namenu kolesarnica, in drugi (nevpisani) prostorski deli 
stavbe, ki so potrebni za normalno uporabo vseh posameznih delov v etažni lastnini v tej stavbi. V 
tem primeru lastninska pravica (etažna lastnina v ožjem pomenu) na stanovanju številika 5 
vključuje (so)lastninsko pravico na vsaki od nepremičnin, ki imajo položaj splošnega skupnega 
dela stavbe, do idealnega deleža 1/10. 

Solastnina lahko obstaja tudi, če idealni deleži lastninske pravice, ki pripadajo posameznim solastnikom, niso 
določeni (primerjaj drugi odstavek 65. člena SPZ). Zato določitev idealnih deležev solastnine na splošnih 
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skupnih delih, ki pripadajo (so vključeni v lastninsko pravico) posameznim delom v etažni lastnini, po splošnih 
pravilih o solastnini ni predpostavka za nastanek (obstoj) etažne lastnine (v pomenu pravne skupnosti etažnih 
lastnikov glede lastninske pravice na nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela stavbe). Vendar 
morajo lastniki zemljiške parcele po posebnem pravilu, določenem v prvem odstavku 108. člena SPZ, v 
sporazumu o oblikovanju etažne lastnine določiti solastniške deleže na nepremičninah s položajem splošnega 
skupnega dela, ki se vključijo v lastninsko pravico na prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini. Pravilo se uporablja tudi, kadar etažno lastnino oblikuje edini lastnik zemljiške parcele (primerjaj 109. 
člen SPZ). Ker je določitev teh deležev po prvem odstavku 108. člena SPZ obvezna sestavina razpolagalnega 
pravnega posla (sporazuma oziroma akta) o oblikovanju etažne lastnine, je njihova določitev predpostavka, ki 
mora biti izpolnjena, da bi ta pravni posle začel učinkovati (povzročil oblikovanje etažne lastnine).57 

Idealni deleži na splošnih skupnih delih so pomembni za presojo notranjih razmerij med etažnimi lastniki pri 
upravljanju splošnih skupnih delov (primerjaj 115. člen SPZ). Tako se moč glasovalne pravice posameznega 
etažnega lastnika pri odločitvah o upravljanju splošnih skupnih delov meri (tehta) z idealnim (solastninskim) 
deležem lastninske pravice na splošnih skupnih delih, ki ga vključuje njegova etažna lastnina (v ožjem pomenu) 
na posameznem delu v etažni lastnini (primerjaj prvi odstavek 117. člena v zvezi z drugim odstavkom 67. člena 
SPZ). Ta delež je tudi ključ za razporeditev stroškov in drugih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in 
upravljanjem splošnih skupnih delov. 

Pri presoji, katerim prostorskim delom naj se določijo idealni deleži na splošnih skupnih delih, moramo 
upoštevati ta pravila: 

1. Etažna lastnina v ožjem pomenu (lastninska pravica na prostorskem delu stavbe, ki ima položaj posameznega 
dela v etažni lastnini) nujno vključuje tudi lastninsko pravico na splošnih skupnih delih (do določenega 
idealnega deleža). Zato je treba (nujno) idealni delež določiti za vsak prostorski del, ki pridobi položaj 
posameznega dela v etažni lastnini. 

2. Etažna lastnina lahko vključuje tudi lastninsko pravico na prostorskem delu (ali zemljišču), ki ima položaj 
posebnega skupnega dela. Lastninska pravica (do določenega idealnega deleža) je v etažno lastnino v ožjem 
pomenu (v lastninsko pravico na prostorskem delu stavbe, ki ima položaj posameznega dela v etažni lastnini), 
lahko vključena tudi posredno prek lastninske pravice na prostorskem delu, ki ima položaj posebnega 
skupnega dela stavbe. Uporaba nepremičnin, ki so splošni skupni deli, ni potrebna le za uporabo posameznih 
delov v etažni lastnini temveč tudi za uporabo tistih prostorskih delov stavbe, ki imajo položaj posebnih 
skupnih delov. Pogosto imajo taki prostorski deli dejanske značilnosti, zaradi katere so primerni za 
samostojno uporabo, in bi lahko imeli tudi položaj posameznega dela v etažni lastnini, če bi se tako odločili 
lastniki ob oblikovanju etažne lastnine. Zaradi enostavnejšega poznejšega razpolaganja s temi prostorskimi 
deli je smiselno (vendar ne nujno), da se idealni deleži na splošnih skupnih delih določijo tudi za prostorske 
dele, ki pridobijo položaj posebnega skupnega dela. Pri oblikovanju etažne lastnine namreč v vsakem 
primeru pri določitvi deležev na splošnih skupnih delih upoštevamo tudi uporabno površino (vrednost) 
prostorskih delov, ki pridobijo položaj posebnega skupnega dela. Če idealne deleže določamo samo 
prostorskim enotam, ki pridobijo položaj posameznih delov v etažni lastnini, v resnici najprej izračunamo 
idealni delež za to prostorsko enoto in ji nato prištejemo še sorazmerni del idealnega deleža na splošnih 
skupnih delih, ki bi pripadal prostorski enoti, ki pridobi položaj posebnega skupnega dela, če bi imela položaj 
posameznega dela v etažni lastnini. 

Primer 2: V dvonastropni stavbi je 12 enakih stanovanj. Uporabna vrednost vsakega stanovanja 
(ne da bi upoštevali uporabno vrednost pripadajočih posebnih skupnih delov) je 100.000 
eurov.  

Stavba ima tri nadstropja. V vsakem nadstropju so štiri stanovanja. V drugem in tretjem nadstropju 
je sušilnica, ki je posebni skupni del stanovanj v tem nadstropju, in sicer v korist vsakega 
stanovanja v tem nadstropju do 1/4. Stanovanjem v prvem nadstropju ne pripada noben posebni 
skupni del stavbe (v tem nadstropju ni sušilnice) Uporabna vrednost vsake sušilnice je 20.000 
eurov (oziroma obeh sušilnic skupaj 40.000 eurov). Skupna uporabna vrednost stanovanj in 
sušilnic je 1.240.000 eurov (= {12 × 100.000} + {2 × 20.000}). 

                                                      
57 Predpostavke veljavnosti pravnega posla o oblikovanju etažne lastnine so podrobneje obravnavane v razdelku 6.5.1.2. 
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Če računamo uporabno vrednost stanovanja (v drugem ali tretjem nadstropju) s pripadajočim 
deležem do 1/4 sušilnice, uporabni vrednosti stanovanja (100.000 eurov) prištejemo 1/4 uporabne 
vrednosti sušilnice oziroma 5.000 eurov (= 20.000 × 1/4). To pomeni, da je uporabna vrednost 
stanovanja (v drugem ali tretjem nadstropju) s pripadajočim deležem sušilnice 105.000 eurov, 
njegov delež na splošnih skupnih delih pa je 105/1.240.  

Do enakega izida pridemo tudi, če uporabimo način, po katerem vsakemu stanovanju (neposredno) 
pripada samo delež 100/1.240 (oziroma okrajšano 5/62) na splošnih skupnih delih, vsaki sušilnici 
pa delež 20/1.240 (oziroma okrajšano 1/62). Če uporabimo ta (drugi) način, vsako stanovanje v 
drugem in tretjem nadstropju prek 1/4 deleža na sušilnici (posebnem skupnem delu), (posredno) 
vključuje tudi 1/4 deleža sušilnice na splošnih skupnih delih oziroma delež 5/1.240 (=20/1.240 × 
1/4). Zato je tudi pri tem načinu skupni delež stanovanja v drugem ali tretjem nadstropju na 
splošnih skupnih delih 105/1.240 (= 100/1.240 + {20/1.240 × 1/4} = 100/1.240 + 5/1.240). 

Prednost drugega načina se pokaže, če se lastniki stanovanj v drugem nadstropju pozneje sporazumejo z 
lastniki stanovanj v prvem nadstropju, da jim odstopijo sorazmeren solastniški delež na sušilnici, tako da 
vsakemu stanovanju v prvem in drugem nadstropju pripada delež do 1/8 na sušilnici. Če so ob oblikovanju 
etažne lastnine (posebej) določeni tudi deleži sušilnic (prostorskih enot, ki postanejo posebni skupni deli) na 
splošnih skupnih delih, sprememba pravnega položaja sušilnice ne vpliva na etažno lastnino na stanovanjih v 
tretjem nadstropju, zato sodelovanje lastnikov stanovanj v tretjem nadstropju ni potrebno (idealni deleži na 
splošnih skupnih delih se ne spremenijo). Enako velja, če lastniki stanovanj v drugem nadstropju pravni položaj 
sušilnice preoblikujejo v pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini (in jo nato prodajo). Glej tudi primer 
v razdelku 6.7.2.3. 

6.2.3.3 Nepremičnine, ki imajo položaj splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini 

Gradbene (tehnične) ali druge dejanske značilnosti nekaterih nepremičnin so lahko take, da je njihova 
uporaba potrebna za uporabo dveh ali več stavb v etažni lastnini oziroma etažnih lastnikov posameznih delov v 
etažni lastnini v teh stavbah. Zato imajo take nepremičnine položaj splošnega skupnega dela vseh (večih) stavb, 
za uporabo katerih so potrebne. 

Najpogostejši položaji glede takih nepremičnin so: 

− Na isti zemljiški parceli stojita dve stavbi v etažni lastnini ali več takih stavb. 

− Na (posebni) zemljiški parceli stoji objekt, ki je potreben za uporabo več stavb v etažni lastnini (na primer 
kotlovnica ali hidroforna postaja, ki je zgrajena kot poseben objekt, ki ni prostorski del nobene stavbe v 
etažni lastnini). 

− Prostorski del posamezne stavbe v etažni lastnini je potreben za uporabo več stavb v etažni lastnini. 

Pri presoji stvarnopravnih razmerij glede takih nepremičnin nas ne sme motiti besedno okorna ureditev teh 
razmerij v 23. členu SZ-1. V resnici želi SZ-1 s temi pravili opredeliti, da je pravni položaj teh nepremičnin 
drugačen od pravnega položaja nepremičnin, ki so potrebne samo za uporabo ene stavbe v etažni lastnini. To 
prvi odstavek 23. člena SZ-1 izrazi z besedami »imajo ... poseben pravni status«. SZ-1 izraz »posebni skupni 
del« uporablja samo za prostorski del stavbe. Pri tem pridevnika »poseben« SZ-1 ne uporablja v tem pomenu, da 
je namenjen uporabi samo nekaterim posameznim delom v etažni lastnini v določeni stavbi, temveč ta pridevnik 
uporablja za vsak prostorski del, ki ni posamezni del v etažni lastnini in katerega pravni položaj je drugačen od 
položaja splošnega skupnega dela, namenjenega uporabi vseh posameznih delov v posamezni stavbi v etažni 
lastnini.58 

Za pravni položaj nepremičnin (vsebino stvarnopravnih razmerij glede teh nepremičnin) niso pomembne 
njihove dejanske značilnosti, torej ali je taka nepremičnina zemljiška parcela, na kateri stojita dve stavbi v etažni 
lastnini, ali zemljiška parcela, na kateri stoji samostojen objekt, ki je potreben za uporabo več kot dveh stavb v 
etažni lastnini ali več takih stavb, ali pa je taka nepremičnina prostorski del stavbe, ki je potreben za uporabo te 
stavbe in (še) drugih stavb v etažni lastnini. Pomembno je le, da je uporaba te nepremičnine potrebna za uporabo 
dveh ali več stavb v etažni lastnini in za uporabo vsakega posameznega dela v etažni lastnini v vsaki od teh 

                                                      
58 Glej tudi razdelek 6.2.4. 
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stavb. Zato ima pravni položaj splošnega skupnega dela teh stavb. Pri tem ni nujno, da je njen pravni položaj 
oblikovan kot skupna lastnina, čeprav SZ-1 v tretjem in petem odstavku 23. člena uporabi izraz skupna lastnina. 
Skupni lastniki lahko namreč pravni položaj nepremičnine, na kateri obstaja skupna lastnina, s pravnim poslom 
preoblikujejo v solastnino. 

Za pravilen prikaz stvarnopravnih razmerij glede take nepremičnine tudi ni treba, da bi bili kot njeni imetniki 
vpisani vsi posamezni deli v vsaki od stavb v etažni lastnini, katerih splošni skupni del je ta nepremičnina. Etažni 
lastniki posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi so glede nepremičnin, ki imajo položaj splošnega 
skupnega dela te stavbe, pravna skupnost (primerjaj 1003. člen OZ), ki je urejena s pravili o upravljanju skupnih 
delov te stavbe, določenimi v 115. do 120. členu SPZ, in v primeru stanovanjske stavbe z nekaterimi posebnimi 
pravili, določenimi v SZ-1. Zato v razmerju do tretjih (na primer do etažnih lastnikov posameznih delov v etažni 
lastnini v drugi stavbi) nastopajo kot en subjekt (skupno), čeprav njihova skupnost nima položaja pravne osebe 
(in s tem samostojne pravne subjektivitete). Notranja razmerja etažnih lastnikov v posamezni stavbi v etažni 
lastnini (idealni deleži na splošnih skupnih delih te stavbe) ne vplivajo na notranja razmerja etažnih lastnikov v 
drugi stavbi. Zato za pravilen prikaz stvarnopravnih razmerij glede nepremičnine (na primer zemljiške parcele), 
ki je splošni skupni del dveh ali več stavb v etažni lastnini ni treba določiti idealnih (solastniških) deležev za 
vsak posamezni del v etažni lastnini v vsaki od teh stavb na taki nepremičnini, temveč zadošča (če je na 
nepremičnini oblikovana solastnina), da so določeni idealni deleži za vsako od teh stavb. 
Primer 1: Stanovanjska stavba v etažni lastnini z ID znakom 2973-123 je vpisana kot imetnica 

osnovnega pravega položaja (splošni skupni del) pri teh nepremičninah: 

− pri zemljiški parceli 2973-12/7-0 do deleža 1/1 (do celote) in 

− na zemljiški parceli  2973-33/9-0 do deleža 1/3. 

Idealni delež na splošnih skupnih delih te stavbe, ki pripada delu 2973-123-1 (posamezni del v 
etažni lastnini v tej stavbi), je 1/7. To pomeni, da lastninska pravica na tem delu vključuje tudi 
(so)lastninsko pravico na teh nepremičninah do teh idealnih deležev: 

− na zemljiški parceli 2973-12/7-0 do deleža 1/7 (= 1/7 × 1/1) in 

− na zemljiški parceli 2973-33/9-0 do deleža 1/21 (= 1/7 × 1/3). 

Za presojo pravnega položaja nepremičnine kot splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini ni 
pomembno, ali so etažni lastniki v sporazumu o oblikovanju etažne lastnine določili neposredno idealne deleže 
posameznih delov v vsaki od stavb, katerih splošnih skupni del je ta nepremičnina. Pomembno je le, da je 
neremičnina potrebna za uporabo vseh posameznih delov v etažni lastnini v vsaki od stavb. Takšen prikaz 
stvarnopravnih razmerij (osnovnega pravnega položaja) te nepremičnine je preglednejši in tudi pravilnejši. 
Morebitna sprememba idealnih deležev na splošnih skupnih delih posamezne stavbe pomeni samo spremembo 
notranjih stvarnopravnih razmerij med etažnimi lastniki (njihovo pravno skupnostjo) v posamezni stavbi, in ne 
vpliva na njihovo razmerje do etažnih lastnikov v drugi stavbi. Zato se solastniški delež te stavbe (nepremičnine 
kot imetnika) na nepremičnini, ki je splošni skupni del več stavb, ne spremeni. 
Primer 2: Če na isti zemljiški parceli stojita dve stavbi v etažni lastnini (dva objekta, ki sta v 

katatsrtu stavb vsaka vpisana kot samostojna stavba), v aktu (ali sporazumu) o 
oblikovanju etažne lastnine pa so določeni (neposredno) deleži vsakega posameznega 
dela v obeh stavbah na tej zemljišli parceli tako, da je vsota deležev za obe stavbi enaka 
1/1, gre v resnici za zemljiško parcelo, ki ima pravni položaj splošnega skupnega dela 
obeh stavb.  

V takem primeru preračunamo deleže, ki pripadajo posamezni stavbi po teh pravilih: 

1. Deleža obeh stavb na tej zemljiški parceli izračunamo tako: 

− vse deleže postavimo na skupni imenovalec (na primer 1000) 

− seštejemo števce deležev, določene za posamezne dele prve stavbe, 

− seštejemo števce deležev, določene za posamezne dele druge stavbe 

− delež prve stavbe je enak razmerju: vsota števcev deležev prve stavbe / vsota števcev 
deležev obeh stavb 

− delež druge stavbe je enak razmerju: vsota števcev deležev druge stavbe / vsota števcev 
deležev obeh stavb 
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2. Deleže posameznih delov v posamezni stavbi na splošnih skupnih delih te stavbe izračunamo 
(določimo) tako, da namesto imenovalca, določenega v aktu (na primer 1000) kot imenovalec 
vnesemo vsoto števcev deležev v posamezni stavbi. 

stavba del vsota števcev 
za stavbo 

delež posameznega dela (akt o 
ustanovitvi) 

preračunani delež na SSD 
posamezne stavbe 

števec imenovalec števec imenovalec 

stavba 1 

del 1-1  1.122 10.000 1.122 4.804 

del 1-2  178 10.000 178 4.804 

del 1-3  263 10.000 263 4.804 

del 1-4  1.729 10.000 1.729 4.804 

del 1-5  273 10.000 273 4.804 

del 1-6  1.239 10.000 1.239 4.804 

 
4.804 

 
   

stavba 2 

del 2-1  667 10.000 667 5.196 

del 2-2  1.239 10.000 1.239 5.196 

del 2-3  2.534 10.000 2.534 5.196 

del 2-4  756 10.000 756 5.196 

 5.196     

vsota 10.000 10.000    

Vsota števcev deležev za stavbo 1 je 4.804. Če pri deležih imenovalec 10.000 zamenjamo z 
imenovalcem 4.804, bo vsota deležev posameznih delov na splošnih skupnih delih stavbe enaka 
1/1. Smiselno enako velja za stavbo 2. 

Zato sta solastniška deleža obeh stavb na zemljiški parceli taka: 

− stavba 1 (torej pravno vsi vsakokratni lastniki posameznih delov v etažni lastnini v tej stavbi 
skupaj) do 4.804/10.000 in 

− stavbe 2 (torej pravno vsi vsakokratni lastniki posameznih delov v etažni lastnini v tej stavbi 
skupaj) do 5.196/10.000. 

Delež posameznega dela 1-1 na splošnih skupnih delih stavbe 1 je 1.122/4.804. Ker je delež stavbe 
1 na zemljiški parceli, ki je splošni skupni del obeh stavb, 4.804/10.000, (posredni) delež 
posameznega dela 1-1 na tem zemljišču še vedno ostane enak, in sicer 1.122/10.000, saj velja 
enačba: 1.122/4.804 × 4.804/10.000 = 1.122/10.000. 

6.2.4. Nepremičnina, ki ima položaj posebnega skupnega dela 

Gradbene (tehnične, dejanske) značilnosti nekaterih prostorskih delov stavbe so lahko take, da so namenjeni 
uporabi samo nekaterim etažnim lastnikom oziroma dosledneje, da je njihova uporaba povezana samo z uporabo 
nekaterih in ne vseh posameznih delov v etažni lastnini. Tak prostorski del lahko ob oblikovanju etažne lastnine 
pridobijo pravni položaj posebnega skupnega dela stavbe, če pravni posel o oblikovanju etažne lastnine določa, 
da je lastninska pravica (do določenega idealnega deleža) vključena samo v lastninsko pravico na nekaterih (in 
ne vseh) posameznih delov v etažni lastnini. Ta pravna značilnost je (nekoliko besedno nerodno) izražena v 
prvem stavku 21. člena SZ-1, ki se glasi: »posebni skupni deli so solastnina tistih etažnih lastnikov, katerim 
služijo«. 
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Primer: V vsakem nadstropju stanovanjske stavbe je sušilnica. Za tako prostorsko enoto 
(sušilnico) lahko pravni posel o oblikovanju etažne lastnine določa, da ima položaj 
posebnega skupnega dela, lastninska pravica na katerem je vključena samo v lastninsko 
pravico posameznih delov v etažni lastnini v posameznem nadstropju. Če imajo sušilnice 
v taki stanovanjski stavbi položaj posebnega skupnega dela, smejo sušilnico v 
posameznem nadstropju (so)uporabljati samo etažni lastniki posameznih delov v etažni 
lastnini v tem nadstropju, saj samo lastninska pravica na teh posameznih delih vključuje 
solastniški delež na tej sušilnici in s tem upravičenje (so)uporabljati sušilnico. 

Vendar to ne pomeni, da bi taka sušilnica morala nujno imeti položaj posebnega skupnega dela. Če njen 
pravni položaj pri oblikovanju etažne lastnine ne bo izrecno opredeljen kot posebni skupni del (ali posamezni del 
v etažni lastnini), bo veljalo, da ima položaj splošnega skupnega dela v etažni lastnini. V takem primeru lahko 
sušilnico v vsakem nadstropju (so)uporabljajo lastniki vseh posameznih delov v etažni lastnini v tej stavbi, ne 
glede na to, v katerem nadstrioju se nahaja njihov posamezni del. 

Zaradi odgovora na vprašanje, ali ima tudi zemljiška parcela lahko pravni položaj posebnega skupnega dela, 
moramo najprej (pravilno) pravno ovrednotiti (razložiti) pomen tretjega odstavka 20. člena SZ-1, ki določa: 
»določba (pogodbe o medsebojnih razmerjih), ki bi kot poseben skupni del določila del zemljišča, je nična«. Pri 
presoji pomena te določbe moramo upoštevati, da SZ-1 izraz skupni deli uporablja v pomenu prostorskih delov 
stavbe. To izhaja iz 5. člen SZ-1 z naslovom »skupni deli«, ki v posameznih odstavkih opredeljuje skupne dele 
kot skupne prostore, skupne gradbene elemente ter skupne inštalacije, naprave in opremo. Po drugi strani SZ-1 
izraza »zemljišče« ne opredeljuje. Zato velja, da ga v zvezi z etažno lastnino uporablja v enakem pomenu kot 
SPZ (primerjaj 12. člen SZ-1), ki izraz zemljišče v zvezi z etažno lastnino uporablja v pomenu zemljiške parcele, 
na kateri stoji stavba (primerjaj prvi stavek tretjega odstavka 105. člena SPZ). Ta zemljiška parcela mora pri 
oblikovanju etažne lastnine nujno pridobiti (imeti) pravni položaj skupnega dela stavbe, zaradi dveh razlogov: 

− Njena dejanska značilnost (da na njej stoji stavba) je taka, da je nujna za uporabo stavbe kot celote. 

− Etažna lastnina nastane s preoblikovanjem (razpolaganjem z) enovite samostojne lastninske pravice na 
zemljiški parceli, na kateri stoji stavba in katere sestavine je bila stavba pred oblikovanjem etažne lastnine. 
Zato tudi pravna značilnost (narava) pravnega dejanja (pravnega posla ali sodne odločbe), ki povzroči 
nastanek etažne lastnine, pogojuje tak pravni položaj te zemljiške parcele. 

Razloženo pa ne velja za morebitne druge (sosednje) zemljiške parcele, katerih uporaba ni nujna za funkcijo 
stavbe kot celote. Etažna lastnina lahko nastane tudi, če te (druge) zemljiške parcele ohranijo pravni položaj 
samostojnega predmeta lastninske pravice. S samostojno lastninsko pravico pa lahko njen imetnik (lastnik) 
prosto razpolaga na vse načine, s katerimi je mogoče razpolagati z lastninsko pravico, torej tudi tako, da osnovni 
pravni položaj te zemljiške parcele preoblikuje v položaj posebnega skupnega dela. Zato lahko sklenemo, da se 
pravilo, določeno v tretjem odstavku 20. člena SZ-1 nanaša samo na tisto zemljiško parcelo, na kateri stoji 
stavba. 

Podobno lahko (razumno in notranje skladno) razložimo tudi pomen četrtega odstavka 20. člena SZ-1, ki 
določa: »del zemljišča, ki ima svojo parcelno številko in je s pravnim poslom ali odločbo sodišča določen kot 
sestavni del stanovanja (atrij, odmerjeno parkirno mesto), se šteje za del stanovanja in ne kot poseben skupni 
del«. Pri presoji pomena navedenega pravila moramo upoštevatu tudi tretji odstavek 4. člena SZ-1, ki določa: 
»individualni prostori, ki pripadajo določenim posameznim delom, so lahko atriji, kleti, drvarnice kot tudi 
garaže, balkoni, terase, lože, če niso sestavni del posameznega dela«. Obe pravili želita urediti pravno pripadnost 
določene nepremičnine, ki je predmet etažne lastnine (na primer atrija), neki drugi nepremičnini, ki je prav tako 
predmet etažne lastnine (na primer stanovanju).  

Pravno pripadnost nepremičnine izraža lastninska pravica, katere imetnik je vedno pravni subjekt. Lastninska 
pravica na posamezni nepremičnini pa lahko obstaja bodisi kot samostojna lastninska pravica bodisi kot 
vključena akcesorna lastninska pravica. Zato s tem, ko rečemo, da nepremičnina (pravno) pripada drugi 
nepremičnini, v resnici povemo, da je lastninska pravica na tej nepremičnini, vključena v (akcesorna) lastninsko 
pravico na drugi nepremičnini. Tako na primer, če rečemo, da je stavba sestavina zemljiške parcele, povemo 
enako, kot če bi rekli, da je lastninska pravica na stavbi vključena v lastninsko pravico na zemljiški parceli. 
Enako velja za izražanje (lastninskopravne) pripadnosti posameznega dela v etažni lastnini (na primer pritličnega 
stanovanja) in zemljiške parcele (na primer atrija), ki je namenjena samo uporabi v zvezi z uporabo tega 
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posameznega dela v etažni lastnini. Taka zemljiška parcela seveda ni prostorski del stavbe. Vendar tudi, ko 
rečemo, da je taka zemljiška parcela sestavina tega posameznega dela v etažni lastnini, v resnici povemo, da je 
lastninska pravica na taki zemljiški parceli vključena v lastninsko pravico na tem posameznem delu. Vsaka od 
teh nepremičnin je individualizirana z vpisom v različnem katastru (posamezni del je vpisan v katastru stavb, 
zemljiška parcela pa v zemljiškem katastru). Zato so (resnična) stvarnopravna razmerja glede obeh nepremičnin 
prikazana pregledneje, če je osnovni pravni položaj zemljiške parcele (atrija) opredeljen kot položaj posebnega 
skupnega dela, lastninska pravica na katerem je vključena v lastninski pravici na posameznem delu v etažni 
lastnini (pritličnem stanovanju). 

Za pravni položaj posebnega skupnega dela v etažni lastnini tudi ni nujno, da bi bila lastninska pravica na 
nepremičnini s tem pravni položajem vključena v lastninsko pravico na dveh ali večih posameznih delih v etažni 
lastnini. Za ta pravni položaj je pomembno le, da lastninska pravica na taki nepremičnini ni vključena (v 
določenem idealnem deležu) v lastninsko pravico (etažno lastnino v ožjem pomenu) na vsaki nepremičnini 
(prostorskem delu stavbe) v določeni stavbi, ki ima položaj posameznega dela v etažni lastnini.  

Na podlagi razloženega lahko sklenemo, da ima tudi zemljiška parcela lahko pravni položaj posebnega 
skupnega dela stavbe (razen zemljiške parcele, na kateri stoji stavba) in da je lastninska pravica na taki zemljiški 
parceli lahko vključena v lastninsko pravico (etažno lastnino v ožjem pomenu) samo na eni nepremičnini 
(prostorskem delu stavbe) v določeni stavbi, ki ima položaj posameznega dela v etažni lastnini. To pomeni, da 
ima zemljiška parcela, ki je po namenu atrij, lahko položaj posebnega skupnega dela, katerega »imetnik« je 
samo en posamezni del v etažni lastnini (pritlično stanovanje, iz katerega je mogoč dostop na ta atrij in izključni 
uporabi katerega je ta atrij namenjen). 

6.3. Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine 

6.3.1. Preoblikovanje lastninske pravice 

6.3.1.1 Splošno 

Pri oblikovanju etažne lastnine je predmet razpolaganja (preoblikovanja) lastninska pravica na zemljiški 
parceli. Pred oblikovanjem etažne lastnine na zemljiški parceli obstaja samostojna lastninska pravica. 
Samostojna lastninska pravica na zemljiški parceli vključuje tudi lastninsko pravico na stavbi, ki stoji na 
(oziroma pod) to parcelo, oziroma dosledneje na vseh prostorskih delih te stavbe.  

Z oblikovanjem etažne lastnine prostorski deli stavbe pridobijo pravno lastnost samostojnega predmeta 
stvarnih pravic (samostojne nepremičnine). Zato z oblikovanjem etažne lastnine nepremičnino, ki smo jo prej 
(pravno) obravnavali kot eno stvar v pomenu samostojnega predmeta stvarnih pravic (zemljiško parcelo s stavbo 
kot njeno sestavino oziroma dosledneje s prostorskimi deli, ki so kot sestavina stavbe hkrati sestavina zemljiške 
parcele), pravno razdelimo na več stvari (novih samostojnih nepremičnin), in sicer: 

− na zemljiško parcelo brez sestavin in 

− na prostorske dele stavbe. 

Pri analizi pravnih posledic oblikovanja etažne lastnine moramo upoštevati, da lastninska pravica (enako kot 
vsaka pravica) vključuje tri vrste upravičenj: temeljno (materialnopravno) upravičenje, pravovarstveni zahtevek 
(upravičenje) in razpolagalno upravičenje.59 Če podrobneje analiziramo pravne posledice oblikovanja etažne 
lastnine za posamezno vrsto upravičenj, ki jih vključuje lastninska pravica, ugotovimo, da te niso enake za vse 
vrste upravičenj. Taka podrobnejša analiza je pomembna zlasti kot izhodišče presoje pravnih posledic 
oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice, ki so obširneje razložene v razdelku 6.3.2.  

1. Temeljno (materialnopravno) upravičenje, ki ga vključuje lastninska pravica na nepremičnini, je upravičenje 
uporabe nepremičnine, ki daje lastniku pravno možnost imeti nepremičnino v posesti in jo uporabljati. Pred 
oblikovanjem etažne lastnine, je predmet upravičenja uporabe, vključenega v lastninski pravici na zemljiški 
parceli, zemljiška parcela in vsi prostorski deli stavbe kot sestavina te zemljiške parcele. Z oblikovanjem 

                                                      
59 Značilnosti posameznih vrst upravičenj, ki jih vključuje lastninska pravica, so podrobneje obravnavane v razdelku 5.1.1. 
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etažne lastnine zaradi pravne razdelitve nepremičnine (zemljiške parcele s prostorskimi deli stavbe kot 
njenimi sestavinami) nastanejo nove nepremičnine v pomenu samostojnega predmeta stvarnih pravic 
(zemljiška parcela brez sestavin in prostorski deli stavbe). Na vsaki novi nepremičnini nastane lastninska 
pravica, ki vključuje upravičenje uporabe te nepremičnine, ki je bila pred oblikovanjem etažne lastnine samo 
(prostorski) del prejšnje nepremičnine. To pomeni, da se upravičenje uporabe z oblikovanjem etažne lastnine 
razdeli enako (sorazmerno) kot se pravno razdeli nepremičnina. Skupni obseg (predmet) upravičenj uporabe, 
ki jih vključujejo lastninske pravice na novih nepremičninah, pa je enak obsegu (predmetu) upravičenja 
uporabe, ki ga je vključevala lastninska pravica na prejšnji nepremičnini. 

2. Za razpolagalno upravičenje, ki ga vključuje lastninska pravica na nepremičnini, pa ima oblikovanje etažne 
lastnine drugačno posledico. Pred oblikovanjem etažne lastnine na zemljiški parceli (z njenimi sestavinami) 
obstaja samostojna lastninska pravica, ki njenemu imetniku daje pravno možnost (samostojno) razpolagati z 
nepremičnino tako, da jo prenese na drugo osebo, omeji z ustanovitvijo katerekoli izvedene pravice ali 
preoblikuje. Z oblikovanjem etažne lastnine taka samostojna lastninska pravica nastane na prostorskih delih s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini. Pravno dosledno je v resnici na prostorskih delih stavbe 
obstajala lastninska pravica že pred oblikovanjem etažne lastnine, le da je bila vključena v samostojno 
lastninsko pravico na zemljiški parceli. Lastninska pravica na zemljiški parceli pa hkrati izgubi lastnost 
samostojne lastninske pravice in se vključi v lastninsko pravico na prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini. To pomeni, da oblikovanje etažne lastnine povzroči, da se »zamenjajo« 
pravne značilnosti (lastnosti) lastninskih pravic na nepremičninah, ki so predmet etažne lastnine, tako da se 
spremenijo iz samostojne lastninske pravice v vključeno lastninsko pravico oziroma obratno.  

Ker le samostojna lastninska pravica vključuje polno razpolagalno upravičenje (pravno možnost 
samostojnega razpolaganja), lahko pravno posledico oblikovanja etažne lastnine opredelimo tako: 
oblikovanje etažne lastnine povzroči, da lastninska pravica z vsebino (polnim razpolagalnim upravičenjem), s 
katero je prej obstajala na zemljiški parceli, preide na prostorske dele s položajem posameznega dela v 
etažni lastnini v korist istih imetnikov in do enakih idealnih deležev. V tem pomenu je lastninska pravica na 
prostorskih delih stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini izvedena iz lastninske pravice na 
zemljiški parceli, s preoblikovanjem katere je nastala (bila oblikovana) etažna lastnina. 

Zato moramo pri presoji, kakšne pravne posledice povzroči oblikovanje etažne lastnine, izhajati iz primerjave 
lastnosti lastninske pravice, ki obstaja pred oblikovanjem etažne lastnine, z njenimi lastnostmi, ki jih pridobi 
z oblikovanju etažne lastnine, glede vsake nepremičnine, ki je predmet etažne lastnine. Izid primerjave lahko 
strnemo tako: 

2.1. Na prostorske dele stavbe, ki v skladu s pravnim poslom oziroma sodno odločbo, ki je pravni temelj 
oblikovanja etažne lastnine, pridobi položaj posameznega dela v etažni lastnini, preide samostojna 
(vknjižena) lastninska pravica z enako vsebino in v korist istih imetnikov, kot je prej obstajala na 
zemljiški parceli. 

2.2. Hkrati se lastninska pravica na zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, preoblikuje iz samostojne 
lastninske pravice v vključeno akcesorno lastninsko pravico, ki se vključi (do določenega idealnega 
deleža) v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu stavbe s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini. Zato ta zemljiška parcela z oblikovanjem etažne lastnine pridobi položaj splošnega skupnega 
dela stavbe. 

2.3. V samostojno lastninsko pravico na prostorskem delu stavbe s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini se vključijo tudi lastninske pravice na prostorskih delih stavbe, ki z oblikovanjem etažne lastnine 
pridobijo položaj splošnega ali posebnega skupnega dela stavbe. Te lastninske pravice so bile pred 
oblikovanjem etažne lastnine vključene v lastninski pravici na zemljiški parceli. 

2.4. Lastnik oziroma lastniki zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, lahko hkrati z oblikovanjem etažne 
lastnine preoblikujejo tudi samostojno lastninsko pravico na drugih zemljiških parcelah tako, da te 
pridobijo položaj splošnega ali posebnega skupnega dela stavbe. V takem primeru se tudi lastninska 
pravica na teh parcelah preoblikuje iz samostojne lastninske pravice v vključeno akcesorno lastninsko 
pravico, ki se vključi (do določenega idealnega deleža) v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu 
stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 
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Primer: Zemjiška pracela št. 11/7 k.o. 1737, na kateri stoji stavba z oznako 1737-22, je predmet 
lastninske pravice, katere edini imetnik (do celote) je oseba A.  

S pravnim poslom o oblikovanju etažne lastnine oseba A določi, da položaj posameznega dela v 
etažni lastnini dobijo prostorski deli z oznakami 1737-22-1, 1737-22-2 in 1737-22-3 in da 
vsakemu posameznemu delu v etažni lastnini pripada enak idealni (solastniški) delež na splošnih 
skupnih delih in sicer 1/3. Oblikovanje etažne lastnine povzroči: 

− Samostojna lastninska pravica, ki je obstajala na zemljiški parceli preide na prostorske dele z 
oznakami 1737-22-1, 1737-22-2 in 1737-22-3. Zato oseba A na teh prostorskih delih pridobi 
samostojno lastninsko pravico do celote. 

− Samostojna lastninska pravica na zemljiški parceli se preoblikuje v vključeno akcesorno 
lastninsko pravico, ki se vključi v lastninsko pravico na prostorskih delih z oznakami 1737-22-1, 
1737-22-2 in 1737-22-3, in sicer v lastninsko pravico na vsakem od njih do 1/3. 

Končni izid je, da je oseba A tudi po oblikovanju etaže lastnine še vedno lastnik do celote tako 
zemljiške parcele kot tudi prostorskih delov stavbe. Le pravne značilnosti (lastnosti) lastninskih 
pravic na posamezni od teh nepremičnin so se zamenjale (spremenile iz samostojne lastninske 
pravice v vključeno akcesorno lastninsko pravico oziroma obratno). 

6.3.1.2 Oblikovanje etažne lastnine s hkratno delitvijo solastnine 

Oblikovanje etažne lastnine ima enake pravne posledice tudi, kadar je imetnikov lastninske pravice na 
zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, več. Pri tem nas ne sme motiti, da solastniki oziroma skupni lastniki pri 
takem položaju pogosto hkrati z oblikovanjem etažne lastnine izvedejo delitev solastnine oziroma skupne 
lastnine tako, da zamenjajo idealne deleže lastninske pravice na prostorskih delih, ki z oblikovanjem etažne 
lastnine pridobijo položaj posameznih skupnih delov, tako, da je po zamenjavi vsak med njimi lastnik do celote 
določenega posameznega dela v etažni lastnini (primerjaj smiselno drugi odstavek 70. člena SPZ). To pomeni, 
da v takem primeru solastniki zemljiške parcele, hkrati izvedejo dve vrsti razpolagalnih pravnih poslov, in sicer 
po tem časovnem zaporedju (v teh korakih): 

− Prvi korak: Najprej izvedejo razpolagalni pravni posel oblikovanja etažne lastnine (v ožjem pomenu). Ta 
povzroči, da vsak solastnik zemljiške parcele postane solastnik vsakega prostorskega dela s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini do idealnega (solastniškega) deleža, ki je enak idelnemu (solastniškemu) 
deležu, katerega imetnik je bil na zemljiški parceli pred oblikovanjem etažne lastnine. Pri skupni lastnini pa 
vsi skupni lastniki zemljiške parcele postanejo skupni lastniki vsakega prostorskega dela s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini.  

− Pri skupni lastnini je potreben še vmesni korak. Skupni lastniki morajo določiti (idealni) delež vsakega med 
njimi, torej preoblikovati skupno lastnino v solastnino (četrti in peti odstavek 72. člena v zvezi s 70. členom 
SPZ). 

− Drugi korak: Solastniki se lahko sporazumejo, da bodo solastnino na vseh prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini razdelili z medsebojno menjavo idealnih (solastniških) deležev lastninske 
pravice na vsaki od teh novih nepremičnin tako, da bo po zamenjavi vsak med njimi imetnik lastninske 
pravice do celote na določenih porostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Zato s 
sporazumom (pogodbo) o oblikovanju etažne lastnine izvedejo tudi razpolagalne pravne posle prenosa 
solastniških deležev na prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini zaradi njihove 
zamenjave kot načina delitve solastnine oziroma skupne lastnine. 

Vsebina obeh vrst razpolagalnih pravnih poslov (oblikovanje etažne lastnine v ožjem pomenu in prenos 
solastniških deležev zaradi njihove zamenjave) je lahko zapisana v isti listini. Za tak (zložen) pravni posel SPZ 
uporablja izraz sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino (oziroma kratko: sporazum o delitvi). Sporazum o 
delitvi SPZ ureja tako, da v prvem odstavku 108. člena našteva (nekatere) sestavine, ki jih mora vsebovati. 
Naštevanje v navedenem pravilu je nesistematično in pomanjkljivo, saj ne vključuje bistvene sestavine 
sporazuma kot pravnega posla in sicer izjave volje solastnikov o vsebini obeh razpolagalnih pravnih poslov 
(primerjaj z opredelitvijo zemljiškoknjižnega dovolila v 23. členu SPZ), in sicer: 

− izjave o preoblikovanju lastninske pravice na zemljiški parceli z oblikovanjem etažne lastnine in 
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− izjave o prenosu solastniških deležev zaradi njihove zamenjave kot načina delitve solastnine oziroma določne 
opredelitve izida te zamenjave z navedbo, na katerih prostorskih delih, ki z oblikovanjem etažne lastnine 
pridobijo položaj posameznega dela v etažni lastnini, posamezni solastnikov (po izvedeni zamenjavi idealnih 
deležev) pridobi lastninsko pravico do celote. 

Pri presoji pomena prvega odstavka 108. člena SPZ moramo upoštevati, da ni nujno, da bi solastniki oziroma 
skupni lastniki zemljiške parcele hkrati z oblikovanjem etažne lastnine izvedli tudi delitev solastnine oziroma 
skupne lastnine. To pomeni, da taka delitev ni predpostavka veljavnosti razpolagalnega pravnega posla 
solastnikov oziroma skupnih lastnikov o oblikovanju etažne lastnine.  

Razloženo utemeljuje tak sklep: če se solastniki s pravnim poslom (pogodbo oziroma sporazumom) hkrati 
dogovorijo, da bodo hkrati z oblikovanju etažne lastnine izvedli tudi delitev (razdružitev) solastnine, ima tak 
pravni posel značilnost zloženega pravnega posla (pogodbe), ki je sestavljen (zložen) iz dveh vrst pravnih 
poslov: pravnega posla o oblikovanju etažne lastnine in pravni posel o delitvi solastnine. 

1. Pravni posel o oblikovanju etažne lastnine je enostranski razpolagalni pravni posel. Zato moramo tisti del 
tako zložene pogodbe, ki se nanaša na izjavo volje o oblikovanju etažne lastnine (z vsemi sestavinami, ki jih 
mora taka izjava volje vključevati, da bi bila določna), presojati po splošnih pravilih, ki se uporabljajo za 
pravni posel o oblikovanju etažne lastnine in so obširneje obravnavana v razdelku 6.5.1. 

2. Pravni posel o delitvi solastnine je dvostranski zavezovalni pravni posel, s katerim vsak solastnik prevzame 
obveznost prenosti svoje idealne deleže na nekaterih prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini na druge solastnike tako, da bo vsak med njimi posal imetnik lastninske pravice do celote na 
določenih prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Zato moramo tisti del tako 
zložene pogodbe, ki se nanaša na izjavo volje o delitvi solastnine, presojati po splošnih pravilih, ki se 
uporabljajo za pravni posel o delitvi solastnine in so obširneje obravnavana v razdelku 5.5. 

3. Zaradi izpolnitve obveznosti, ki jo prevzame s pravnim poslom o delitvi solastnine mora vsak solastnik 
opraviti tudi ustrezne razpolagalne pravne posel, in sicer izstaviti zemljiškoknjižna dovolila o prenosu 
idealnih deležev lastninske pravice na določenih prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini v korist drugih solastnikov. Ta se presojajo po splošnih pravilih o zemljiškoknjižnem dovolilu za 
vpis (prenos) lastninske pravice, ki so razložena v razdelku 5.4.2.3. 

Primer: Parcela 1737-11/7-0, na kateri stoji stavba 1737-22, je predmet lastninske pravice, katere 
imetnika sta Borut Borutovni do 1/3 in Cene Cencasti do 2/3.  

S pogodbo o oblikovanju etažne lastnine Borut in Cene določita, da položaj posameznega dela v 
etažni lastnini dobijo prostorski deli 1737-22-1, 1737-22-2 in 1737-22-3 in da vsakemu 
posameznemu delu v etažni lastnini pripada enak idealni (solastniški) delež na splošnih skupnih 
delih, in sicer 1/3.  

1. Oblikovanje etažne lastnine (v ožjem pomenu) povzroči, da samostojna lastninska pravica, ki je 
obstajala na zemljiški parceli, preide na prostorske dele 1737-22-1, 1737-22-2 in 1737-22-3. 
Zato Borut na vsakem od teh delov pridobi lastninsko pravico do 1/3, Cene pa do 2/3. 

2. S pogodbo o oblikovanju etažne lastnine se Borut in Cene sporazumeta tudi, da se njuna 
solastnina razdeli tako, da Borut postane izključni lastnik dela 1737-22-1, Cene pa izključni 
lastnik delov 1737-22-2 in 1737-22-3. S takim sporazumom v resnici Borut na Ceneta prenese 
svoj idealni delež lastninske pravice do 1/3 na delih 1737-22-2 in 1737-22-3, Cene pa na Boruta 
prenese svoj idealni delež lastninske pravice do 2/3 na delu 1737-22-1. 

6.3.2. Posledice oblikovanja etažne lastnine za predznamovano lastninsko pravico in izvedene pravice 

6.3.2.1 Izhodišča za presojo pravnih posledic 

SPZ ne določa splošnega pravila o pravnih posledicah oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice, ki so 
pred oblikovanjem etažne lastnine omejevale (v najširšem pomenu) lastninsko pravico na zemljiški parceli (z 
vsemi njenimi sestavinami). Na te pravne posledice se (neposredno) nanaša samo 111. člen SPZ, ki določa: 
»hipoteka in zemljiški dolg, ki bremenita celotno nepremičnino, ki se razdeli na etažno lastnino, preideta na vse 
posamezne dele v etažni lastnini«. To pomeni, da je v 111. členu SPZ (izrecno) urejen samo položaj, pri katerem 
je lastninska pravica na zemljiški parceli do celote omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom. To seveda ni edini 
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pravno mogoč položaj glede izvedenih pravic in pravnih dejstev. Lastninska pravica na zemljiški parceli je 
namreč lahko omejena tudi z drugimi izvedenimi pravicami. Omejena je lahko tudi s pravnimi dejstvi 
(zaznambami). Prav tako ni nujno, da bi bila lastninska pracela na zemljiški parceli omejena z izvedeno pravico 
ali pravnim dejstvom do celote, temveč je lahko omejena samo do določenega idealnega (solastniškega) deleža. 

Ker pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice, ki omejujejo lastninsko pravico na 
zemljiški parceli, v SPZ niso celovito urejene, moramo pri presoji teh pravnih posledic izhajati iz  

− pravnih posledic oblikovanja etažne lastnine za lastninsko pravico60 in  

− učinkov predznamovane lastninske pravice61 in posameznih vrst izvedenih pravic na (vknjiženo) lastninsko 
pravico.62 

Na podlagi pravil o pravnih posledicah oblikovanja etažne lastnine za lastninsko pravico (oziroma dosledneje 
za vsako vrsto upravičenj, ki jih vključuje lastninska pravica) in o učinkih posamezne vrste izvedenih pravic na 
lastninsko pravico, lahko o pravnih posledicah oblikovanja etažne lastnine za predznamovano lastninsko pravico 
in izvedene pravice sklepamo tako: 

− Oblikovanje etažne lastnine povzroči, da lastninska pravica z vsebino (polnim razpolagalnim upravičenjem), s 
katero je prej obstajala na zemljiški parceli, preide na prostorske dele s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini v korist istih imetnikov in do enakih idealnih deležev. Iz te pravne posledice izhaja splošno pravilo, 
da izvedene pravice, ki so omejevale razpolagalno upravičenje, vključeno v (samostojni) lastninski pravici na 
zemljiški parceli (z vsemi njenimi sestavinami), z oblikovanjem etažne lastnine preidejo na (samostojno) 
lastninsko pravico na prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Njegov pomen je 
obširneje razložen v razdelku 6.3.2.2. Pravilo se uporablja tudi za predznamovano lastninsko pravico, saj tudi 
ta omejuje v najširšem pomenu (ga pogojno izključuje) razpolagalno upravičenje, vključeno v (vknjiženi) 
lastninski pravici. 

− Oblikovanje etažne lastnine ima enake pravne posledice tudi, kadar je imetnikov lastninske pravice na 
zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, več. Zato splošno pravilo o pravnih posledicah oblikovanja etažne 
lastnine velja tudi, če je lastninska pravica na zemljiški parceli omejena z izvedeno pravico samo do 
določenega idealnega (solastniškega) deleža in ne do celote (povedano drugače, če izvedena pravica omejuje 
samo enega od večih osnovnih pravnih položajev zemljiške parcele). Uporaba splošnega pravila za take 
izvedene pravice je obširneje razložena v razdelku 6.3.2.3. 

− Upravičenje uporabe se (drugače kot razpolagalno upravičenje) razdeli enako (sorazmerno) kot se pravno 
razdeli nepremičnina, ne glede na to, ali ima lastninska pravica na novi nepremičnini, ki vključuje 
upravičenje uporabe glede te nepremičnine, značilnost (pravno lastnost) samostojne lastninske pravice ali 
vključene akcesorne lastninske pravice. Zato za tiste vrste izvedenih pravic, ki vključujejo upravičenje 
uporabe (služnosti, stavbno in najemno pravico), veljajo posebna pravila, ki so podrobneje razložena v 
razdelku 6.3.2.4. 

6.3.2.2 Posledice oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice, ki učinkujejo na razpolagalno 
upravičenje, in za predznamovane lastninske pravice 

Primarne izvedene pravice vedno omejujejo (v najširšem pomenu) lastninsko pravico na nepremični. 
Posamezna lastninska pravica vedno obstaja na določeni nepremičnini. Oblikovanje etažne lastnine povzroči, da 
lastninska pravica z vsebino (polnim razpolagalnim upravičenjem), s katero je prej obstajala na zemljiški parceli, 
preide na prostorske dele s položajem posameznega dela v etažni lastnini v korist istih imetnikov in do enakih 
idealnih deležev. V tem pomenu je lastninska pravica na prostorskih delih stavbe s položajem posameznega dela 
v etažni lastnini izvedena iz lastninske pravice na zemljiški parceli, s preoblikovanjem katere je nastala (bila 
oblikovana) etažna lastnina. Ta pravna posledica oblikovanja etažne lastnine za lastninsko pravico je razlog 
(ratio) pravila, določenega v 111. člena SPZ, iz katerega izhaja, da hipoteka in zemljiški dolg sledita prehodu 

                                                      
60 Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za lastninsko pravico so obširneje razložene v razdelku 6.3.1. 
61 Učinki predznamovane lastninske pravice na vknjiženo lastninsko pravico so obširneje razloženi v razdelku ??. 
62 Splošna pravila o učinkih izvedenih pravic na lastninsko pravico so obširneje opisana v razdelku 8.1.6.2. 
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samostojne lastninske pravice. Zato iz lastninske pravice na zemljiški parceli (z vsemi njenimi sestavnima pred 
oblikovanjem etažne lastnine) preideta na lastninske pravice na vseh novih nepremičninah s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini. 

Pri presoji pomena 111. člena SPZ moramo upoštevati, da hipoteka in zemljiški dolg lahko obstajata samo na 
samostojni lastninski pravici, ker samo takšna lastninska pravica vključuje polno (samostojno) razpolagalno 
upravičenje in s tem pravno možnost prenesti lastninsko pravico na drugo osebo (primerjaj tretji odstavek 128. 
člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena in 22. členom SPZ). Razlog zahteve o samostojnosti (prenosljivosti) 
lastninske pravice je ta, da hipoteka in zemljiški dolg zaradi poplačilnega upravičenja, ki ga vključujeta, 
(pogojno) omejujeta razpolagalno upravičenje, vključeno v lastninski pravici.63  

To pomeni, da je razlog (ratio) pravila, določenega v 111. členu SPZ, po katerem hipoteka in zemljiški dolg 
ob oblikovanju etažne lastnine preideta na (samostojno) lastninsko pravico na vseh prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini, njun učinek na lastninsko pravico in sicer, da omejujeta razpolagalno 
upravičenje, vključeno v lastninski pravici. Poleg hipoteke in zemljiškega dolga omejujejo razpolagalno 
upravičenje, vključeno v lastninski pravici, tudi stvarno breme, pravica prepovedi odtujitve in obremenitve, 
predkupna pravica in odkupna pravica. Zato lahko ob smiselni uporabi 111. člena SPZ oblikujemo splošno 
pravilo: izvedene pravice, ki omejujejo razpolagalno upravičenje, vključeno v lastninski pravici, z oblikovanjem 
etažne lastnine preidejo na lastninsko pravico na vseh prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini. To pomeni, da preidejo na samostojne lastninske pravice, ki so izvedene iz lastninske pravice, z vsebino 
kot je pred oblikovanjem etažne lastnine obstajala na (prejšnji) zemljiški parceli z vsemi sestavinami. 

Splošno pravilo se uporablja tudi za predznamovane izvedene pravice, saj te varujejo vrstni red (čas začetka 
učinkovanja) pridobitve (vknjižene) izvedene pravice z enako vsebino (in enakimi učinki). Na podlagi 
razloženega lahko sklenemo, da z oblikovanjem etažne lastnine preidejo na lastninsko pravico na vseh 
prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini, te (vknjižene in predznamovane) izvedene 
pravice, ki so prej omejevale lastninsko pravico na zemljiški parceli: 

− hipoteka, 

− zemljiški dolg, 

− stvarno breme,  

− pravica prepovedi odtujitve in obremenitve,  

− predkupna pravica in  

− odkupna pravica. 

Predznamovana lastninska pravica ima enake učinke na vknjiženo lastninsko pravico kot izvedene pravice, 
ki omejujejo razpolagalno upravičenje, vključeno v (vknjiženi) lastninski pravici. Predznamovana lastninska 
pravica namreč kot pričakovalna (pogojna) pravica ne vključuje materialnopravnega upravičenja uporabe, ki ga 
vključuje (vknjižena) lastninska pravica, temveč vključuje samo pravno možnost njenega imetnika doseči 
pridobitev lastninske pravice z začetkom učinkovanja te pridobitve v trenutku, od katerega učinkuje 
predznamovana lastninska pravica, če bo imetnik predznamovane lastninske pravice (pozneje) opravičil 
predznamovano lastninsko pravico s predlogom za vknjižbo lastninske pravice v vrstnem redu predznambe na 
podlagi listin, ki izkazujejo pravni temelj pridobitve lastninske pravice (primerjaj drugi odstavek 48. člena ZZK-
1).64 To pomeni, da predznamba lastninske pravice varuje vrstni red (čas začetka učinkovanja) pridobitve 
lastninske pravice. Zato ima (podobno kot hipoteka) pogojno izključujoč učinek na (vknjiženo) lastninsko 
pravico in s tem (pogojno) omejuje razpolagalno upravičenje, vključeno v lastninski pravici (primerjaj drugi 
odstavek 55. člena v zvezi z drugim odstavkom 54. člena ZZK-1). 

Zato se splošno pravilo uporablja tudi za pedznamovane lastninske pravice. To pomeni, da predznamovana 
lastninska pravica, ki pred oblikovanjem etažne lastnine omejuje lastninsko pravico na zemljiški parceli, z 

                                                      
63 Učinki hipoteke na lastninsko pravico so obširneje razloženi v razdelku 8.2.1.4. 
64 Pravne značilnosti predznamovane lastninske pravice so obširneje obravnavane v razdelku ?? 
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oblikovanjem etažne lastnine preide na lastninsko pravico na vseh prostorskih delih s položajem posameznega 
dela v etažni lastnini. 

6.3.2.3 Uporaba splošnega pravila za izvedene pravice oziroma predznamovane lastninske pravice, ki 
omejujejo samo idealni delež (vknjižene) lastninske pravice 

Oblikovanje etažne lastnine ima enake pravne posledice za lastninsko pravico tudi, kadar je imetnikov 
lastninske pravice na zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, več. Zato splošno pravilo o pravnih posledicah 
oblikovanja etažne lastnine velja tudi, če je lastninska pravica na zemljiški parceli omejena z izvedeno pravico, 
ki omejuje razpolagalno upravičenje, samo do določenega idealnega (solastniškega) deleža in ne do celote 
(povedano drugače, če izvedena pravica omejuje samo enega od večih osnovnih pravnih položajev zemljiške 
parcele). Zato pri položaju, ko je lastninska pravica na zemljiški parceli omejena s tako izvedeno pravico (na 
primer s hipoteko) samo do določenega idealnega deleža, z oblikovanjem etažne lastnine izvedena pravica preide 
na enak idealni (solastniški) delež na vsakem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 
Povedano drugače, izvedena pravica preide na tisti idealni (solastniški) delež na vsakem prostorskem delu s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini, ki je izveden iz idealnega (solastniškega) deleža (osnovnega 
pravnega položaja) na zemljiški parceli (z vsemi sestavinami), ki je bil pred oblikovanjem etažne lastnine 
omejen s to izvedeno pravico. 

Pri tem nas ne sme motiti nedosledno besedilo drugega odstavka 108. člen SPZ, ki se glasi. »Če je kateri od 
solastniških deležev na nepremičnini obremenjen s hipoteko ali zemljiškim dolgom, je sporazumna delitev 
možna samo s soglasjem upnika. Sporazum o delitvi mora določiti posamezen del zgradbe v etažni lastnini, na 
katerega preide obremenitev.« Pri presoji pomena pravila, določenega v drugem odstavku 108. člena SPZ, 
moramo upoštevati, da SPZ uporablja izraz sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino (oziroma kratko: 
sporazum o delitvi) za sestavljen pravni posel, s katerim solastniki hkrati z oblikovanjem etažne lastnine 
izvedejo tudi delitev solastnine.65 Zato sporazum (v pomenu, kot ta izraz uporablja SPZ) vključuje dve vrsti 
razpolagalnih pravnih poslov, ki se izvedejo v dveh korakih: 

− Prvi korak vključuje razpolagalni pravni posel oblikovanja etažne lastnine, ki povzroči, da vsak solastnik 
zemljiške parcele postane solastnik vsakega prostorskega dela s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
do idealnega (solastniškega) deleža, ki je enak idelnemu (solastniškemu) deležu, katerega imetnik je bil na 
zemljiški parceli pred oblikovanjem etažne lastnine. V tem koraku na ustrezne idealne (solastniške) deleže 
preidejo izvedene pravice, ki omejujejo razpolagalno upravičenje in ki so prej obstajale na zemljiški parceli. 

− V drugem koraku solastniki izvedejo razpolagalne pravne posle, s katerimi prenesejo idealne (solastniške) 
deleže na prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini na druge solastnike zaradi njihove 
zamenjave kot načina delitve solastnine (oziroma skupne lastnine). Šele končni izid tega koraka je, da 
posamezni solastnik pridobi lastninsko pravico do celote na posameznih prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini.  

Izvedba drugega koraka, enako kot vsak drug prenos lastninske pravice, nima nobenih učinkov za izvedene 
pravice (na primer hipoteko), saj se vsebina izvedenih pravic s spremembo lastnika (osebe, ki je imetnik 
lastninske pravice, omejene z izvedeno pravico) ne spremeni. Zato soglasje imetnika te izvedene pravice ni 
predpostavka za veljavnost (oziroma začetek pravnega učinkovanja) sporazuma o delitvi. Pravilnost tega sklepa 
dodatno potrjuje to, da se prenos idealnih (solastniških) deležev na nepremičninah izvede pri vsaki delitvi 
solastnine in ne samo takrat, ko se taka delitev izvede s hkratnim oblikovanjem etažne lastnine. V 70. členu SPZ, 
ki ureja delitev solastnine, pa tako soglasje ni določeno kot predpostavka pravne možnosti delitve. 

Če je z izvedeno pravico omejen samo idealni delež posameznega solastnika, je pri oblikovanju etažne 
lastnine s hkratno delitvijo solastnine navadno skupni poslovni namen solastnikov, da lastninska pravica (do 
celote) na tistih prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini, ki jo po izvedbi obeh korakov 
pridobijo tisti solastniki, katerih idealni (solastniški) delež na zemljiški parceli ni bil omejen z izvedeno pravico, 
prav tako ne bo omejena z izvedeno pravico. Z izvedeno pravico ne more razpolagati imetnik lastninske pravice, 
ki je omejena s to izvedeno pravico, temveč lahko z njo razpolaga samo njen imetnik (pri hipoteki je to 

                                                      
65 Obširneje o tem glej razdelek 6.3.1.2. 
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hipotekarni upnik). Zato lahko solastniki uresničijo opisani poslovni namen samo, če se imetnik izvedene 
pravice odpove izvedeni pravici glede idealnih (solastniških) deležev na tistih prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini, na katerih lastninsko pravico (po izvedbi obeh korakov) pridobijo preostali 
solastniki, katerih idealni (solastniški) delež na zemljiški parceli ni bil omejen z izvedeno pravico. Navadno se je 
imetnik izvedene pravice pripravljen odpovedati izvedeni pravici glede teh idealnih (solastniških) deležev, če 
solastnik, čigar idealni delež lastninske pravice na zemljiški parceli je bil (izvorno) omejene s to izvedeno 
pravico, dovoli pridobitev te izvedene pravice tudi glede preostalih idealnih deležev lastninske pravice, ki jih je 
pridobil od preostalih solastnikov v drugem koraku. 

Pri tem moramo biti pozorni, da tak »prenos« izvedene pravice iz (so)lastninske pravice na posamezni 
nepremičnini na (so)lastninsko pravico na drugi nepremičnini ni posebna (samostojna) vrsta razpolagalnega 
pravnega posla, temveč sta za dosego takega »prenosa« potrebna dva razpolagalna pravna posla: 

− odpoved izvedeni pravici glede (so)lastninske pravice na posamezni nepremičnini kot razpolagalni pravni 
posel imetnika te izvedene pravice in 

− dovolitev pridobitve te pravice glede (so)lastninske pravice na drugi nepremičnini kot razpolagalni pravni 
posel lastnika te druge nepremičnine. 

Pri tem moramo biti pozorni, da pridobitev izvedene pravice glede (so)lastninske pravice na drugi 
nepremičnini začne učinkovati (šele) z začetkom učinkovanja vpisa te pridobitve v zemljiško knjigo, in ne 
učinkuje že od časa, od katerega učinkuje (je učinovala) pridobitev te pravice glede lastninske pravice na prejšnji 
nepremični (nepremičnini, s katere se je »prenesla«). To je pomembno zlasti takrat, kadar je lastninska pravica 
na drugi nepremičnini (nepremičnini, na katero se »prenese« izvedena pravica) že omejena z drugimi izvedenimi 
pravicami ali pravnimi dejstvi. 

Zato lahko drugi odstavek 108. člena SPZ vključimo v notranje skladen niz pravnih pravil, če ga (z uporabo 
sistemske razlage) »prevedemo« tako:  

Če je idealni (solastniški) delež posameznega solastnika zemljiške parcele omejen z izvedeno pravico, lahko 
solastniki v sporazumu o oblikovanju etažne lastnine s hkratno delitvijo solastnine, povežejo svoje obveznosti 
izstaviti zemljiškoknjižna dovolila za prenos idealnih (solastniških) deležev na prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini na druge solastnike zaradi njihove zamenjave kot načina delitve solastnine 
(izvedbo razpolagalnih pravnih poslov iz drugega koraka) z odložnim pogojem (ali z rokom, ki začne teči od 
nastopa tega pravnega dejstva), da imetnik te izvedene pravice izstavi zemljiškoknjižno dovolilo za izbris te 
izvedene pravice glede idealnih (solastniških) deležev na tistih prostorskih delih s položajem posameznega dela, 
ki jih na podlagi delitve solastnine prejmejo preostali solastniki. To pomeni, da je za dosego (tipičnega) 
poslonega namena solastnikov, ki ga predpostavlja besedilo drugega odstavka 108. člena SPZ, potreben še tretji 
korak, in sicer razpolagalni pravni posel imetnika izvedene pravice o odpovedi tej izvedeni pravici glede 
ustrezni idealnih (solastniških) deležev.  
Primer: Zemjiška pracela 1737-11/7-0, na kateri stoji stavba 1737-22, je predmet lastninske 

pravice, katere imetnik je oseba B do 1/3 in oseba C do 2/3. Idealni (solastniški) delež 
osebe C do 2/3 je omejen s hipoteko.  

S pogodbo (sporazumom) o oblikovanju etažne lastnine osebi B in C določita, da položaj 
posameznega dela v etažni lastnini dobijo prostorski deli z oznakami 1737-22-1, 1737-22-2 in 
1737-22-3 in da vsakemu posameznemu delu v etažni lastnini pripada enak idealni (solastniški) 
delež na splošnih skupnih delih in sicer 1/3. Hkrati se sporazumeta, da bosta izvedli delitev 
solastnine tako, da bo oseba B pridobila lastninsko pravico do celote na prostorskem delu z oznako 
1737-22-1, oseba C pa prostorskih delov z oznakami 1737-22-2 in 1737-22-3. V pogodbi določita, 
da je izvedba delitve solastnine povezana z odložnim pogojem, ki se uresniči, ko hipotekarni upnik 
izstavi zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke na idealnem deležu do 2/3 na prostorskem 
delu z oznako 1737-22-1. Hipotekarni upnik se tako dovolilo zaveže izstaviti, če oseba C hkrati 
izstavi ustrezno dovolilo za vpis hipoteke na (zdaj neobremenjenih) idealnih deležih do 1/3 na 
prostorskih delih z oznakami 1737-22-2 in 1737-22-3. 

Posledice (učinke) posameznih razpolagalnih pravnih poslov lahko (po korakih izvedbe) 
razčlenimo tako (glej tudi primer v razdelku 7.3.1.2): 

1. Oblikovanje etažne lastnine (v ožjem pomenu) povzroči, da samostojna lastninska pravica, ki je 
obstajala na zemljiški parceli preide na dele (prostorskih dele s položajem posameznega dela v 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 44 / 127 

etažni lastnini) z oznakami 1737-22-1, 1737-22-2 in 1737-22-3. Zato oseba B na vsakem od teh 
delov pridobi lastninsko pravico do 1/3, oseba C pa do 2/3. Hipoteka preide na idealne 
(solastniške) deleže do 2/3 na vseh treh delih, katerih imetnik je oseba C. 

2. Oseba B na osebo C prenese svoj idealni delež lastninske pravice do 1/3 na delih z oznakami 
1737-22-2 in 1737-22-3, oseba C pa na osebo B prenese svoj idealni delež lastninske pravice do 
2/3 na delu z oznako 1737-22-1. Čeprav je s tem oseba B postala imetnik lastninske pravice do 
celote na delu z oznako 1737-22-1, je idealni delež te lastninske pravice do 2/3 še vedno omejen 
s hipoteko. Prav tako je s tem oseba C postala imetnik lastninske pravice do celote na delih z 
oznakami 1737-22-2 in 1737-22-3. Tudi njena lastninska pravica na teh delih je omejena s 
hipoteko samo do idealnega deleža 2/3. 

3. Hipotekarni upnik izstavi dovolilo za izbris hipoteke glede idealnega deleža do 2/3 lastninske 
pravice na delu z oznako 1737-22-1. Hkrati oseba C v korist hipotekarnega upnika izstavi 
zemljiškoknjižno dovolilo za (dodaten) vpis hipoteke pri idealnih deležih do 1/3 glede lastninske 
pravice na delih z oznakami 1737-22-2 in 1737-22-3. Ta razpolagalna pravna posla povzročita, 
da hipoteka preneha glede idealnega deleža do 2/3 lastninske pravice na delu z oznako 1737-22-
1, zato lastninska pravica osebe B na tem delu ni več omejena s hipoteko v nobenem deležu. 
Hkrati hipotekarni upnik pridobi hipoteko tudi na preostalih idealnih deležih do 1/3 lastninske 
pravice na delih z oznakami 1737-22-2 in 1737-22-3. Zato je zdaj lastninska pravica osebe C na 
delih z oznakami 1737-22-2 in 1737-22-3 omejena s hipoteko do celote. 

Smiselno enako velja tudi za predznamovano lastninsko pravico, ki je pred oblikovanjem etažne lastnine, 
omejevala samo določen idealni delež lastninske (osnovni pravni položaj nepremičnine). 

6.3.2.4 Posebna pravila za izvedene pravice, ki vključujejo upravičenje uporabe nepremičnine (služnosti, 
stavbno in najemno pravico) 

Upravičenje uporabe se ob oblikovanju etažne lastnine (drugače kot razpolagalno upravičenje) razdeli enako 
(sorazmerno) kot se pravno razdeli nepremičnina (zemljiška parcela s prostorskimi deli stavbe kot njenimi 
sestavinami), ne glede na to, ali ima lastninska pravica na novi nepremičnini (zemljški parceli brez sestavin ali 
prostorskemu delu stavbe), ki vključuje upravičenje uporabe glede te nepremičnine, značilnost (pravno lastnost) 
samostojne lastninske pravice ali vključene akcesorne lastninske pravice. Zato za tiste vrste izvedenih pravic, ki 
vključujejo upravičenje uporabe, ni pomembno, na katere nove nepremičnine je prešla samostojna lastninska 
pravica s polno vsebino razpolagalnega upravičenja, temveč je pomembno le, v lastninsko pravico na kateri novi 
nepremičnini je vključeno upravičenje uporabe tistega dela prejšnje zemljiške parcele z vsemi sestavinami, na 
katerem obstaja upravičenje uporabe, ki ga vključuje taka izvedena pravica.  

Med izvedene pravice, ki vključujejo upravičenje uporabe, spadajo: 

− stvarne služnosti, 

− užitek, 

− služnost rabe, 

− služnost stanovanja, 

− služnosti v javno korist, 

− stavbna pravica in  

− najemna (oziroma zakupna) pravica.  

Pri presoji, kakšne pravne posledice ima oblikovanje etažne lastnine za posamezno od teh vrst izvedenih 
pravic, moramo izhajati iz tega, katera (nova) nepremičnina obsega območje, na katerem je imetnik te izvedene 
pravice upravičen izvrševati upravičenje uporabe. Glede na vrsto (nove) nepremičnine je izid te presoje tak: 

1. Z oblikovanjem etažne lastnine se zemljiška parcela v ožjem pomenu ne razdeli. Zato upravičenje uporabe 
zemljiške parcele v ožjem pomenu (zemljišča) ostane vključeno v lastninski pravici na zemljiški parceli. Na 
podlagi tega lahko sklenemo: če izvedena pravica vključuje upravičenje uporabe zemljiške parcele v ožjem 
pomenu (zemljišča), oblikovanje etažne lastnine za tako izvedeno pravico nima pravnih posledic in izvedena 
pravica tudi po oblikovanju etažne lastnine omejuje lastninsko pravico na zemljiški parceli. To je značilno za 
te vrste izvedenih pravic: 
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− Pozitivna stvarna služnost navadno (praviloma) vključuje upravičenje uporabe določenega območja 
zemljiške parcele v ožjem pomenu (na primer poti, ki poteka prek zemljišča).66 Zato taka stvarna služnost 
tudi po oblikovanju etažne lastnine »ostane« pri lastninski pravici na zemljiški parceli. 

− Smiselno enako velja za negativno stvarno služnost, čeprav ta ne vključuje upravičenja uporabe temveč 
omejuje upravičenje uporabe, vključeno v lastninski pravici, s prepovednim upravičenjem (opustitveno 
obveznostjo lastnika).67 Ker se lastninska pravica na zemljiški parceli z oblikovanjem etažne lastnine 
vključi v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini, 
negativna stvarna služnost (opustitvena obveznost) učinkuje proti vsem etažnim lastnikom, v lastninsko 
pravico katerih je vključena tudi lastninska pravica na zemljiški parceli, obremenjena s tako opustitveno 
obveznostjo, vsebovano v negativni služnosti. 

− Stavbna pravica vedno vključuje (samo) upravičenje uporabe določenega območja zemljiške parcele v 
ožjem pomenu,68 zato ob oblikovanju etažne lastnine vedno »ostane« pri lastninski pravici na zemljiški 
parceli. 

− Upravičenje uporabe zemljiške parcele v ožjem pomenu lahko vključuje tudi užitek, služnost rabe in 
najemna (zakupna) pravica. 

2. Z oblikovanjem etažne lastnine nastanejo prostorski deli stavbe v pomenu samostojne nepremičnine. V 
lastninsko pravico na posameznem prostorskem delu stavbe se vključi upravičenje uporabe (celotnega) 
območja tega prostorskega dela ne glede na njegov pravni položaj, ki ga pridobi z oblikovanjem etažne 
lastnine (ne glede na to, ali postane posamezni del v etažni lastnini ali skupni oziroma posebni splošni del). 
Če izvedena pravica vključuje upravičenje uporabe (celotnega ali dela območja) prostorskega dela stavbe, z 
oblikovanjem etažne lastnine preide na lastninsko pravico na tistem prostorski delu stavbe, ki obsega 
območje, upravičenje uporabe katerega vključuje taka izvedena pravica. To je značilno za te vrste izvedenih 
pravic: 

− Služnost stanovanja vedno vključuje upravičenje uporabe (celotnega ali dela) območja določenega 
prostorskega dela stavbe, zato z oblikovanjem etažne lastnine preide na lastninsko pravico na tem 
prostorskem delu stavbe. 

− Upravičenje uporabe (celotnega ali dela) območja določenega prostorskega dela stavbe lahko vključuje tudi 
užitek, služnost rabe69 in najemna (zakupna) pravica. 

− Tako upravičenje lahko včasih vključuje tudi pozitivna stvarna služnost, na primer upravičenje vožnje po 
koridorju v kletni etaži (prostorskem delu stavbe) zaradi (podzemnega) dostopa do sosednje nepremičnine. 

6.3.3. Posledice oblikovanja etažne lastnine za pravna dejstva (zaznambe) 

Posledic oblikovanja etažne lastnine za pravna dejstva, ki omejujejo lastninsko pravico na zemljiški parceli, 
SPZ ne ureja. Zato moramo pri presoji teh pravnih posledic uporabiti smiselno enak pristop kot pri presoji 
pravnih posledic oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice. To pomeni, da moramo izhajati iz  

− pravnih posledic oblikovanja etažne lastnine za lastninsko pravico70 in  

− učinkov posameznih vrst pravnih dejstev na lastninsko pravico (oziroma dosledneje na posamezno vrsto 
upravičenj, ki jih vključuje lastninska pravica).71 

                                                      
66 Vsebina upravičenja uporabe, ki ga lahko vključuje pozitivna stvarna služnost, je obširneje obravnavana v razdelku 8.4.2.2. 
67 Vsebina opustitvenega (prepovednega) upravičenja, ki ga lahko vključuje negativna stvarna služnost, je obširneje obravnavana v 

razdelku 8.4.2.3. 
68 Vsebina upravičenja uporabe zemljiške parcele, ki ga lahko vključuje stavbna pravica, je podrobneje razložena v razdelku ??. 
69 Upravičenja, ki jih lahko vključujejo osebne služnosti, so obširneje razložena v razdelku 8.5.2. 
70 Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za lastninsko pravico so obširneje razložene v razdelku 6.3.1. 
71 Pravila o učinkih posameznih vrst pravnih dejstev na lastninsko pravico so obširneje obravnavana v razdelku 13.1. 
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Učinke zaznamb na lastninsko pravico, ki so pomembni ta presojo pravnih posledic oblikovanja etažne 
lastnine, lahko razvrstimo v te skupine: 

1. Zaznambe, ki varujejo vrstni red pridobitve (prenosa) lastninske pravice. Tem zaznambam je skupno, da 
varujejo čas začetka učinkovanja poznejše vknjižbe pridobitve (prenosa) lastninske pravice v korist določene 
osebe. Glede na vsebino lastninske pravice (obseg upravičenj, vključenih v lastninski pravici), katere 
pridobitev varujejo, moramo razlikovati dve skupni zaznamb: 

1.1. V prvo skupino spadajo zaznambe, ki vedno varujejo vrstni red (začetek učinkovanja) pridobitve 
lastninske pravice na zemljiški parceli v celotnem obsegu (s polnim obsegom upravičenj, ki jih 
vključuje lastninska pravica). Te zaznambe hkrati (pogojno) omejujejo (polno) razpolagalno upravičenje, 
vključeno v lastninski pravici na zemljiški parceli. Zato lahko zanje uporabimo enako pravilo kot za 
izvedene pravce, ki omejujejo razpolagalno upravičenje. To pomeni, da takšne zaznambe (vedno) 
preidejo na lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini. To je značilno za te vrste zaznamb: 

− zaznambo vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice, 

− zaznambo vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine, 

− zaznambo izrednega pravnega sredstva glede vknjižbe prenosa lastninske pravice in 

− zaznambo izbrisne tožbe za izbris vknjižbe prenosa lastninske pravice. 

1.2. Zaznamba v spora o določitvi pripadajoče nepremičnine vedno varuje začetek učinkovanja pridobitve 
lastninske pravice na zemljiški parceli v ožjem pomenu (na zemljišču). Zato tudi po oblikovanju etažne 
lastnine »ostane« pri lastninski pravici na zemljiški parceli. 

1.3. Z zaznambo spora o pridobitvi lastninske pravice se zaznamuje spor, katerega predmet je izvirna 
pridobitev lastninske pravice na zemljiški parceli. Lastninska pravica na nepremičnini se pridobi izvirno 
s priposestvovanjem, pri določenih položajih gradnje preko meje ali po pravilih o skupnem premoženju 
zakoncev. Pri priposestvovanju ali gradnji preko meje je predmet tako pridobljene lastninske pravice 
lahko tudi samo del nepremičnine (zemljiške parcele). Zato samo na podlagi vrste zaznambe ni mogoče 
določiti, kakšne pravne posledice ima oblikovanje etažne lastnine za to zaznambo, temveč moramo 
ustrezno upoštevati predmet tožbenega zahtevka, ki se uveljavlja v zaznamovanem sporu: 

− Če se s tožbenim zahtevkom v zaznamovanem sporu uveljavlja ugotovitev lastninske pravice na 
celotni zemljiški parceli (na primer skupne lastnine v korist nevknjiženega zakonca, pridobljene po 
pravilih o skupnem premoženju zakoncev), takšna zaznamba varuje čas začetka učinkovanja poznejše 
vknjižbe pridobitve (vpisa) lastninske pravice s polnim obsegom upravičenj, ki jih vključuje 
lastninska pravica (na celotni zemljiški parceli z vsemi sestavinami). Zato hkrati (pogojno) omejuje 
(polno) razpolagalno upravičenje, vključeno v lastninski pravici na zemljiški parceli in lahko zanjo 
uporabimo enako pravilo kot za izvedene pravce, ki omejujejo razpolagalno upravičenje. To pomeni, 
da takšna zaznamba (vedno) preide na lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini. 

− Če se s tožbenim zahtevkom v zaznamovanem sporu uveljavlja ugotovitev lastninske pravice na delu 
(določenem območju) zemljiške parcele, takšna zaznamba varuje čas začetka učinkovanja poznejše 
vknjižbe pridobitve (vpisa) lastninske pravice samo na tem delu (območju) zemljiške parcele v ožjem 
pomenu. Zato tudi po oblikovanju etažne lastnine »ostane« pri lastninski pravici na zemljiški parceli. 

Povedano velja tudi za zaznambo razlastitvenega postopka, ki je posebna vrsta zaznambe spora. 

2. Za zaznambe, ki varujejo vrstni red pridobitve izvedene pravice, veljajo smiselno enaka pravila kot velja za 
tisto vrsto izvedene pravice, vrstni red (čas začetka učinovanja) pridobitve katere varujejo. To pomeni: 

2.1. Zaznamba vrstnega reda za pridobitev hipoteke enako kot hipoteka preide na lastninsko pravico na 
vsakem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini.72 

                                                      
72 Učinek oblikovanja etažne lastnine za hipoteko je obširneje razložen v razdelku 6.3.2.2. 
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2.2. Zaznambe, ki varujejo vrstni red pridobitve stavbne pravice enako kot stavbna pravica vedno »ostanejo« 
pri lastninski pravici na zemljiški parceli.73 Mednje spadajo: 

− zaznamba vrstnega reda za pridobitev stavbne pravice in 

− zaznamba spora o pridobitvi stavbne pravice. 

2.3. Pri presoji pravnih posledic oblikovanja etažne lastnine za zaznambo spora o določitvi nujne poti ali 
pridobitvi stvarne služnosti moramo upoštevati vsebino stvarne služnosti kot se njena pridobitev 
uveljavlja v zaznamovanem sporu. Enako kot pri (pozitivni) stvarni služnosti74 je za presojo pravnih 
posledic zaznambe spora pomembno, v lastninski pravici na kateri (nove) nepremičnini je vključeno 
upravičenje uporabe tistega območja, katerega uporabo vsebuje (sporna) stvarna služnost. 

3. Zaznambe pravnega dejstva prepovedi razpolaganja enako kot pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve 
omejujejo razpolagalno upravičenje, vključeno v lastninski pravici. Zato preidejo na lastninsko pravico na 
vsakem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Mednje spadajo: 

− zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve ter 

− zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje. 
  

                                                      
73 Učinek oblikovanja etažne lastnine za stavbno pravico je podrobneje pojasnjen v razdelku 6.3.2.4. 
74 Učinek oblikovanja etažne lastnine za stvarne služnosti je podrobneje pojasnjen v razdelku 6.3.2.4. 
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6.3.4. Shematski prikaz pravnih posledic oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice, predznamovano 
lastninsko pravico in pravna dejstva (zaznambe) 

V preglednicah v nadaljevanju so shematsko prikazane pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za 
posamezne vrste izvedenih pravic oziroma pravnih dejstev (zaznamb).  

Preglednica 6.3.4-1: Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice in 
predznamovano lastninsko pravico 

vrsta izvedene pravice zemljiška 
parcela (SSD) 

prostorski del 

posamezni del v EL SSD ali PSD 

hipoteka    

zemljiški dolg    

pozitivna stvarna služnost    

negativna stvarna služnost    

užitek    

služnost rabe    

služnost stanovanja    

stvarno breme    

stavbna pravica    

pravica prepovedi odtujitve in 
obremenitve    

najemna (zakupna) pravica    

predkupna pravica    

odkupna pravica    

preznamovana lastninska 
pravica    
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Preglednica 6.3.4-2: Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za pravna dejstva 
(zaznambe) 

zaznamba zemljiška 
parcela 
(SSD) 

prostorski del 

vrsta podvrsta posamezni 
del v EL 

SSD ali 
PSD 

vrstnega reda 

za pridobitev lastninske pravice    

za pridobitev etažne lastnine    

za pridobitev stavbne pravice    

za pridobitev hipoteke    

spora 

o pridobitvi lastninske pravice    

o pridobitvi stavbne pravice    

o določitvi nujne poti ali 
pridobitvi stvarne služnosti    

o določitvi pripadajoče 
nepremičnine    

razlastitvenega postopka    

izrednega 
pravnega sredstva 

glede vknjižbe prenosa 
lastninske pravice    

izbrisne tožbe za izbris vknjižbe prenosa 
lastninske pravice    

prepovedi  odtujitve in obremenitve 
lastninske pravice    

prepovedi  zaradi nedovoljene gradnje    

Pomen kratic in oznak v preglednicah 6.3.4-1 in 6.3.4-2: 

EL etažni lastnini 

SSD splošni skupni del 

PSD posebni skupni del 

− Oznake v stolpcu zemljiška parcela (SSD) pomenijo: 

 izvedena pravica oziroma zaznamba nikoli ne »ostane« na lastninski pravici na 
zemljiški parceli 

 izvedena pravica oziroma zaznamba lahko »ostane« na lastninski pravici na zemljiški 
parceli 

 izvedena pravica oziroma zaznamba vedno »ostane« na lastninski pravici na zemljiški 
parceli 

− Oznake v stolpcih prostorski del pomenijo: 

 izvedena pravica oziroma zaznamba nikoli ne preide na lastninsko pravici na 
nobenem prostorskem delu 

 izvedena pravica oziroma zaznamba lahko preide na lastninsko pravico na določenem 
prostorskem delu 

 izvedena pravica oziroma zaznamba vedno preide na lastninske pravice na vseh 
prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
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6.4. Splošno o predpostavkah (pravnih temeljih) nastanka etažne lastnine 

6.4.1. Vrste pravnih temeljev nastanka etažne lastnine 

Pravni temelj75 nastanka etažne lastnine je pravno dejstvo oziroma skup pravnih dejstev,76 nastop katerih 
povzroči nastanek stvarnopravnih razmerij, ki so vsebina etažne lastnine v širšem pomeni.  

Po sedanji ureditvi lahko etažna lastnina nastane s preoblikovanjem (razdelitvijo) lastninske pravice na 
zemljiški parceli, na kateri stoji stavba. Za ta način nastanka etažne lastnine uporabljamo izraz oblikovanje 
etažne lastnine.77 Po značilnostih pravnega dejanja, ki je ena od predpostavk oblikovanja etažne lastnine, 
razlikujemo: 

1. Etažna lastnina se lahko oblikuje s pravnim poslom lastnika oziroma lastnikov zemljiške parcele, lastninska 
pravica na kateri se razdeli (preoblikuje) v etažno lastnino. Za ta način uporabljamo izraz pravnoposlovno 
oblikovanje etažne lastnine. 

− Splošna pravila o pravnoposlovnem oblikovanju etažne lastnine so obširneje obravnavana v razdelku 6.5.1.  

− Zaradi varstva potrošnikov so v ZVKSES določena nekatera posebna pravila o oblikovanju etažne lastnine, 
kadar so posamezni deli stavbe stanovanja, namenjena prodaji posameznikom. Ta pravila so razložena v 
razdelku 6.5.2. 

2. Etažna lastnina se lahko oblikuje tudi s sodno odločbo. Ta način oblikovanja etažne lastnine je podrobneje 
razložen v razdelku 6.5.3. 

V prejšnji ureditvi je nastala nedokončana etažna lastnina.78 Stvarnopravna razmerja glede nedokončane 
etažne lastnine že obstajajo. Zaradi polne publicitete stvarnopravnih razmerij, ki jih vključuje nedokončana 
etažna lastnina, je treba zagotovitvi njen vpis v zemljiško knjigo. Za pravna dejanja, potrebna za zagotovitev 
pogojev za vpis nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo, uporabljamo izraz vzpostavitev oziroma 
dokončanje nedokončane etažne lastnine. Pravila o vzpostavitvi oziroma dokončanju nedokončane etažne 
lastnine so obširneje obravnavana v 7. poglavju. 

6.4.2. Predpostavke za oblikovanje etažne lastnine 

Da bi s preoblikovanjem (razdelitvijo) lastninske pravice na zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, nastala 
etažna lastnina, mora biti izpolnjenih več predpostavk (poleg pravnega posla ali sodne odločbe o oblikovanju 
etažne lastnine, ki je pravni temelj tega preoblikovanja). 

1. Dejanske (gradbene, arhitektonske) značilnosti stavbe morajo biti take, da v njej obstajata vsaj dva 
prostorska dela, ki imata dejanske značilnost iz drugega odstavka 105. člena SPZ, torej ki lahko pridobita 
pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini.79 Pri oblikovanju etažne lastnine je ta značilnost stavbe 
vidik zahteve, da mora biti razpolaganje mogoče in dovoljeno, ki je predpostavka veljavnosti razpolagalnega 
pravnega posla o oblikovanju etažne lastnine. 

2. Zemljiška parcela, na kateri stoji stavba. Pri oblikovanju etažne lastnine, stvarnopravna razmerja, ki jih 
vključuje etažna lastnina v širšem pomenu, nastanejo, ker se samostojna lastninska pravica pravica na 
zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, razdeli na samostojne lastninske pravice na prostorskih delih te 
stavbe, ki z oblikovanjem etažne lastnine dobijo položaj posameznih delov v etažni lastnini. Zato ima ta 
zemljiška parcela nujno položaj splošnega skupnega dela.80  

                                                      
75 Pojem pravni temelj je podrobneje pojasnjen v razdelku 2.5.1. 
76 Pravna dejstva so obširneje razložena v razdelku 2.5.2. 
77 Pojem oblikovanja etažne lastnine je obširneje pojasnjen v razdelku 6.1.2. 
78 Splošne značilnosti nedokončane etažne lastnine so obširneje razložene v razdelku 7.2. 
79 Dejanske značilnosti, ki so predpostavka, da bi določen prostorski del stavbe lahko pridobil pravni položaj posameznega dela v etažni 

lastnini, so podrobneje obravnavane v razdelku 6.2.2. 
80 Obširneje o tem glej razdelek 6.3.1.1. 
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3. Zaradi individualizacije nepremičnin (prostorskih delov stavbe), ki postanejo (samostojen) predmet lastninske 
pravice pri stvarnopravnih razmerjih etažne lastnine v širšem pomenu, je treba zagotoviti vpis stavbe in 
njenih prostorskih delov v kataster stavb.81 Pri tem mora biti v kataster stavb vpisan vsak prostorski del 
stavbe, razen tistih prostorskih delov, ki pridobijo pravni položaj splošnega skupnega dela samo tiste stavbe, 
v kateri se nahajajo (glej razdelek 6.2.3.1). To pomeni, da je treba evidentirati in vpisati v kataster stavb 
prostorske dele, ki bodo pridobili (imeli) enega od teh pravnih položajev: 

− položaj posameznega dela v etažni lastnini (glej razdelek 6.2.2), 

− položaj posebnega skupnega dela (glej razdelek 6.2.4) ali 

− položaj splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini (glej razdelek 6.2.3.3). 

4. Za vsako nepremičnino (prostorski del ali zemljiško parcelo), ki je predmet etažne lastnine v širšem pomenu, 
je treba določiti (določno opredeliti) pravni položaj, ki ga pridobi z oblikovanjem etažne lastnine. Pri 
oblikovanju etažne lastnine je določna opredelitev pravnega položaja teh nepremičnin potrebna zaradi 
določenosti vsebine razpolaganja, ki je predmet pravnega posla o oblikovanju etažne lastnine. Način določne 
opredelitve teh pravnih položajev je obširneje razložen v razdelku 6.5.1.3. 

5. Vpis v zemljiško knjigo. Pravila o vpisu stvarnopravnih razmerij glede etažne lastnine v zemljiško knjigo so 
podrobneje razložena v razdelku 6.9. Pri oblikovanju etažne lastnine ima vpis v zemljiško knjigo oblikovalni 
učinek, saj pravne posledice oblikovanja etažne lastnine nastanejo šele z vpisom v zemljiško knjigo 
(primerjaj prvi odstavek 107. člena SPZ). 

6.5. Oblikovanje etažne lastnine 

6.5.1. Pravnoposlovno oblikovanje etažne lastnine 

<IZPUŠČENO> 

6.5.2. Posebna pravila ZVKSES o oblikovanju etažne lastnine 

<IZPUŠČENO> 

6.5.3. Oblikovanje etažne lastnine na podlagi sodne odločbe 

<IZPUŠČENO> 

6.6. Pravila pravne skupnosti etažnih lastnikov 

<IZPUŠČENO> 
  

                                                      
81 Pomen vpisa v kataster je obširneje razložen v razdelku 4.1.2.2. 
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6.7. Razpolaganje z etažno lastnino 

6.7.1. Pravno mogoči načini razpolaganja z lastninsko pravico na nepremičnini, ki je predmet etažne 
lastnine, glede na njen osnovni pravni položaj 

6.7.1.1 Splošno 

Kadar govorimo o razpolaganju z etažno lastnino, se v resnici sprašujemo, na kakšne načine je (pravno) 
mogoče razpolagati z nepremičnino, ki je predmet etažne lastnine,82 oziroma dosledneje z lastninsko pravico na 
taki nepremičnini.83  

Prvi odstavek 112. člena SPZ določa: »etažna lastnina je predmet razpolaganja kot celota«. Pri razlagi 
pomena tega pravila moramo upoštevati, da SPZ izraz etažna lastnina uporablja za zbir pravic, ki obsega 
(samostojno) lastninsko pravico na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini in vse 
(so)lastninske pravice na nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela, ki so vključene v 
(akcesorne) samostojni lastninski pravici na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
(primerjaj prvi odstavek 105. člena SPZ).  

Pri razlagi pomena prvega odstavka 112. člena SPZ moramo dodatno upoštevati, da lastninske pravice, ki jih 
obsega etažna lastnina v ožjem pomenu, opredeljenem v prvem odstavku 105. člena SPZ, niso v razmerju 
prirejenosti, temveč samostojna lastninska pravica na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini vključuje lastninske pravice (do določenega idealnega deleža) na drugih nepremičninah s položajem 
splošnega ali posebnega skupnega dela. Lastnost vključene akcesornosti (in s tem nesamostojnosti) lastninske 
pravice na nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela (v razmerju do samostojne 
lastninske pravice na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini) opredeli SPZ v prvem 
stavku četrtega odstavka 105. člena z besedilom: »solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je 
neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu«. Ob upoštevanju tega razmerja lastninskih pravic, ki jih 
obsega etažna lastnina v ožjem pomenu, lahko pomen prvega odstavka 112. člena SPZ razložimo s temi pravili 

Če bi se oprli samo na besedno razlago prvega odstavka 112. člena SPZ v zvezi z opredelitvijo etažne 
lastnine v prvem odstavku 105. člena SPZ, bi bil izid razlage tak: z vsemi lastninskimi pravicami, ki jih obsega 
etažna lastnina, je mogoče (in nujno) razpolagati samo hkrati in na enak način. Taka razlaga ni pravilna, saj bi v 
končni posledici privedla vsaj do dveh izidov, ki sta očitno nepravilna (nesmiselna). 

− Prvi očitno nepravilni izid take razlage bi bil, da samostojne lastninske pravice na nepremičnini s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini ni mogoče zastaviti. Predmet zastavne pravice (hipoteke) je namreč lahko 
samo prenosljiva (samostojna) lastninska pravica (primerjaj tretji odstavek 128. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 3. člena in 22. členom SPZ). Lastninska pravica na nepremičnini s položajem splošnega ali 
posebnega skupnega dela nima te lastnosti (pravne značilnosti). Če bi moral etažni lastnik nujno hkrati 
razpolagati z vsemi lastninskimi pravicami, ki jih obsega etažna lastnina po prvem odstavku 105. člena SPZ, 
bi jih lahko omejil samo z ustanovitvijo tistih izvedenih pravic, s katerimi je dovoljeno (in s tem pravno 
mogoče) omejiti tudi nesamostojno (vključeno akcesorno) lastninsko pravico. 

− Če bi sprejeli tako razlago, bi to pomenilo tudi, da lastninske pravice na zemljiški parceli s položajem 
splošnega ali posebnega skupnega dela ni mogoče omejiti z ustanovitvijo stvarne služnost (na primer 
služnosti poti), ne da bi hkrati z enako služnostjo omejili tudi lastninske pravice na vseh nepremičninah 
(prostorskih delih stavbe) s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 

Do notranje skladnega (konsistentnega) in logičnega izida glede vseh pravno mogočih načinov razpolaganja z 
lastninsko pravico na posamezni nepremičnini, pridemo samo, če določbe SPZ o razpolaganju z etažno lastnino 
razložimo s tem nizom splošnih pravil: 

1. Predmet razpolaganja (razpolagalnega pravnega posla) je vedno posamezna lastninska pravica, torej lastninska 
pravica na posamezni nepremičnini, ki je predmet etažne lastnine. Odgovor na vprašanje, na kakšen način je 

                                                      
82 Pomen izraza »nepremičnina, ki je predmet etažne lastnine« je obširneje pojasnjen v razdelku 6.2.1. 
83 Pojem in pomen razpolaganja z lastninsko pravico je obširneje razložen v razdelku 5.3. 
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mogoče razpolagati s tako lastninsko pravico, pa je odvisen od vrste osnovnega pravnega položaja te 
nepremičnine oziroma dosledneje od tega, ali je lastninska pravica na posamezni nepremičnini, ki je predmet 
etažne lastnine, samostojna ali pa je vključena v (akcesorna) lastninsko pravico na drugi nepremičnini, ki je 
predmet etažne lastnine. 

2. Ker lastninska pravica na nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela ni samostojna, 
temveč je vključena (do določenega idealnega deleža) v lastninsko pravico na nepremičnini s položajem 
posebnega dela v etažni lastnini, z njo njen imetnik (etažni lastnik) ne more samostojno razpolagati tako, da 
bi jo prenesel na drugega imetnika (odtujil). Pravilnost tega sklepa potrjuje tudi drugi stavek četrtega 
odstavka 105. člena SPZ, ki določa: »solastnini na skupnih delih se ni mogoče odpovedati«. Lastninski 
pravici na nepremičnini se njen imetnik namreč lahko odpove samo tako, da jo prenese na drugega imetnika 
(primerjaj 101. člen SPZ). Prav tako z njo ne more samostojno razpolagati na noben drug način, na katerega 
je mogoče razpolagati s samostojno lastninsko pravico. 

3. Ker je lastninska pravica na nepremičnini (prostorskem delu stavbe) s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini samostojna, lahko etažni lastnik z njo razpolaga na vse (splošne) načine, na katere je pravno mogoče 
razpolagati z lastninsko pravico na nepremičnini. Učinek (posledica) razpolaganja z lastninsko pravico na 
nepremičnini (prostorskem delu stavbe) s položajem posameznega dela v etažni na (so)lastninsko pravico na 
nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela, ki jo vključuje ta (samostojna) lastninska 
pravica, je odvisna od načina razpolaganja. 

3.1. Razpolagalni pravni posel (ali drugo pravno dejstvo), ki povzroči prenos lastninske pravice na 
nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini, hkrati vedno povzroči, da na novega 
imetnika preide tudi (so)lastninska pravica na nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega 
skupnega dela, vključena v (samostojni) lastninski pravici, ki je predmet razpolaganja (prenosa). 

3.2. Po drugi strani razpolaganje z lastninsko pravico na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini tako, da jo njen imetnik omeji z ustanovitijo izvedene pravice, ne povzroči, da bi bila s to 
izvedeno pravico omejena tudi (so)lastninska pravica na nepremičninah s položajem splošnega ali 
posebnega skupnega dela, vključena v (samostojni) lastninski pravici, ki je predmet razpolaganja 
(omejitve). Na tak način (da jo omejijo z izvedeno pravico) lahko namreč z lastninsko pravico na 
nepremičnini s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela razpolagajo samo vsi solastniki (etažni 
lastniki) skupaj (glej 4. točko). 

Pri tem nase ne sme motiti, da v primeru, če hipotekarni upnik uveljavi hipoteko, ki omejuje samostojno 
lastninsko pravico na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini, ob prodaji te 
nepremičnine (ki se opravi zaradi uresničitve poplačilnega upravičenja, vsebovanega v hipoteki) na 
kupca preide tudi (so)lastninska pravica na nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega 
skupnega dela, vključena v lastninski pravici na prodani nepremičnini. To namreč ni posledica tega, da bi 
bila s hipoteko (neposredno) omejena tudi (so)lastninska pravica na nepremičninah s položajem 
splošnega ali posebnega skupnega dela. Temveč je to (splošna) posledica prenosa samostojne lastninske 
pravice za vse druge (vključene akcesorne) pravice, ki jih vključuje ta samostojna lastninska pravica. 

4. Po 113. členu SPZ lahko vsi imetniki lastninske pravice na nepremičnini s položajem splošnega ali posebnega 
skupnega dela, s to lastninsko pravico skupaj razpolagajo tako, da spremenijo osnovni pravni položaj te 
nepremičnine. Iz tega pravila izhaja, da je z lastninsko pravico pravico na nepremičnini s položajem 
splošnega ali posebnega dela, mogoče razpolagati, vendar z njo ne more (nima pravne možnosti) razpolagati 
vsak njen imetnik (etažni lastnik, v lastninsko pravico katerega na nepremičnini s položajem posameznega 
dela je vključena do določenega idealnega deleža) samostojno, temveč lahko z njo razpolagajo vsi njeni 
imetniki skupaj. Nekateri načini spremembe osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ki je predmet etažne 
lastnine, hkrato povzročijo prenos lastninske pravice na tej nepremičnini na drugega (novega) imetnika. Zato 
po sklepanju od večjega k manjšemu velja: če po 113. členu SPZ vsi etažni lastniki skupaj lahko prenesejo 
lastninsko pravico na nepremičnini s položajem splošnega skupnega dela (in s tem njihova lastninska pravica 
na tej nepremičnini preneha), jo lahko tudi omejijo z ustanovitvijo izvedene pravice (na primer stvarne 
služnosti) razen hipoteke ali zemljiškega dolga, ker ti izvedeni pravici lahko omejujeta samo samostojno 
(prenosljivo) lastninsko pravico. 
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6.7.1.2 Pravno mogoči načini razpolaganja s samostojno lastninsko pravico na nepremičnini s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini 

Na nepremičnini (prostorskem delu stavbe), ki ima pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini, obstaja 
samostojna lastninska pravica. Splošna pravila o razpolaganju z lastninsko pravico na nepremičninah, ki so 
predmet etažne lastnine, so obširneje razložena v razdelku 6.7.1.1. Ta pravila lahko glede razpolaganja s 
samostojno lastninsko pravico na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini strnemo tako: 

1. S samostojno lastninsko pravico na nepremičnini (prostorskem delu stavbe) na nepremičnini s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini lahko njen imetnik (etažni lastnik) razpolaga na vse (splošne) načine, na 
katere je (pravno) mogoče razpolagati s samostojno lastninsko pravico (primerjaj drugi odstavek 112. člena 
SPZ). 

1.1. Z njo lahko razpolaga tako, da jo prenese na drugega imetnika. Splošna pravila o pravnoposlovnem 
prenosu (samostojne) lastninske pravice so obširneje obravnavana v razdelku 5.3. Pri presoji pravnih 
posledic prenosa, moramo pri etažni lastnini v ožjem pomenu upoštevati, da samostojna lastninska 
pravica na nepremičnini (prostorskem delu) s položajem posameznega dela v etažni lastnini vključuje 
tudi lastninsko pravico (do določenega idelnega deleža) na nepremičninah s položajem splošnega 
skupnega dela. Lahko pa vključuje tudi lastninsko pravico (do celote ali do določenega idealnega deleža) 
na nepremičnini s položajem posebnega skupnega dela. Vključena akcesorna (so)lastninska pravica na 
nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela se prenese (samodejno preide) na 
novega imetnika s prenosom samostojne lastninske pravice na nepremičnini s položajem posameznega 
dela v etažni lastnini, v katero je vključena taka akcesorna (nesamostojna) lastninska pravica. 

Povedano drugače, razpolagalni pravni posel, ki povzroči prenos samostojne lastninske pravice na 
nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini, nujno hkrati povzroči tudi prenos 
(so)lastninske pravice na nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega dela v etažni lastnini. 
Poseben (zavezovalni in razpolagalni) pravni posel za prenos vključene akcesorne (so)lastninske pravice 
na nepremičninah s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela ni potreben, saj prenos povzroči že 
pravni posel, s katerim se prenese samostojna lastninska pravica na nepremični s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini. Zato tudi ni treba (in bi bilo odveč), da bi (zavezovalni in 
razpolagalni) pravni posel, ki je pravni temelj prenosa lastninske pravice na s položajem posameznega 
dela v etažni lastnini, vseboval posebno izjavo odsvojitelja (sedanjega lastnika s položajem posameznega 
dela v etažni lastnini) o prenosu (so)lastninske pravice na splošnih ali posebnih skupnih delih, vključene 
v samostojno lastninsko pravico na nepremični s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 

1.2. Lahko jo omeji (v najširšem pomenu) z ustanovitvijo izvedene pravice. Pravnoposlovna ustanovitev 
izvedenih pravic je obširneje obravnavana v 8. poglavju. 

1.3. Preoblikuje jo lahko tako, da prostorski del (nepremičnino), ki je predmet te (samostojne) lastninske 
pravice, pravno razdeli na dva ali več (novih) prostorskih delov ali dva ali več prostorskih delov združi v 
nov prostorski del, tako da se hkrati prejšnji prostorski del ukine. Ta način razpolaganja je obširneje 
obravnavan v razdelku 14.2. 

2. Lastninsko pravico na nepremičnini (prostorskem delu stavbe) s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
lahko njen imetnik preoblikuje tudi tako, da spremeni osnovni pravni položaj te nepremičnine. Ta način 
razpolaganja je obširneje obravnavan v razdelku 6.7.3. 

6.7.1.3 Pravno mogoči načini razpolaganja z vključeno akcesorno lastninsko pravico na nepremičnini s 
položajem splošnega ali posebnega dela v etažni lastnini 

Lastninska pravica na nepremičnini (zemljiški parceli ali prostorskem delu stavbe), ki ima položaj splošnega 
ali posebnega skupnega dela stavbe, je vključena (akcesorna) v (samostojno) lastninsko pravico na 
nepremičnini (prostorskem delu stavbe), ki ima pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini. Splošna 
pravila o razpolaganju z lastninsko pravico na nepremičninah, ki so predmet etažne lastnine, so obširneje 
razložena v razdelku 6.7.1.1. Ta pravila lahko glede razpolaganja z lastninsko pravico na nepremičnini s 
položajem splošnega ali posebnega skupnega dela strnemo tako: 
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1. Ker taka lastninska pravica ni samostojna, njen imetnik (etažni lastnik posameznega dela v etažni lastnini, v 
lastninsko pravico na katerem je vključena) z njo ne more samostojno razpolagati. To pomeni: 

1.1. Etažni lastnik ne more pravno učinkovito prenesti (so)lastninske pravice na nepremičnini s položajem 
splošnega skupnega dela na drugo osebo neodvisno od prenosa (samostojne) lastninske pravice na 
nepremičnini s položajem posebnega dela v etažni lastnini, v lastninsko pravico (etažno lastnino) na 
kateri je vključena. Po drugi strani pa pravno dejstvo, nastop katerega povzroči prenos lastninske pravice 
na nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini na novega lastnika (imetnika), hkrati 
(nujno) povzroči tudi prenos (so)lastninske pravice na nepremičnini s položajem splošnega ali posebnega 
skupnega dela stavbe, ki je vključena v lastninsko pravico na nepremičnini s položajem posebnega dela v 
etažni lastnini, na to osebo.  

1.2. Prav tako posamezni etažni lastnik s (so)lastninsko pravico na nepremičnini, ki ima položaj splošnega ali 
posebnega skupnega dela, ne more samostojno razpolagati tako, da bi jo omejil z ustanovitvijo izvedene 
pravice. 

2. Z vkjučeno akcesorno (so)lastninsko pravico na nepremični s položajem splošnega ali posebnega skupnega 
dela stavbe pa lahko (pravno učinkovito) skupno razpolagajo vsi etažni lastniki, torej vsi imetniki lastninske 
pravice na posameznih delih v etažni lastnini, v lastninsko pravico na katerih je vključena (so)lastninska 
pravica na nepremični s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela stavbe. Z njo lahko skupno 
razpolagajo na te načine: 

2.1. Lastninsko pravico lahko preoblikujejo tako, da spremenijo osnovni pravni položaj te nepremičnine. Ta 
način razpolaganja je obširneje obravnavan v razdelkih 6.7.4 in 6.7.5. 

2.2. Vsi skupaj lahko lastninsko pravico na taki nepremičnini tudi omejijo z ustanovitvijo izvedene pravice 
tiste vrste, ki lahko obstaja na nesamostojni lastninski pravici (na primer z ustanovitvijo stvarne 
služnosti).84 

2.3. Preoblikujejo jo lahko tako, da nepremičnino, ki je predmet te lastninske pravice, pravno razdelijo na 
dve ali več (novih) nepremični, ali dve ali več nepremičnin združijo v novo nepremičnino, tako da se 
hkrati prejšnja nepremičnina ukine. Ta način razpolaganja je obširneje obravnavan v razdelku 14.2. 

6.7.2. Pravno mogoči načini spremembe osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ki je predmet etažne 
lastnine 

Glede na osnovni pravni položaj nepremičnine pred spremembo in po njej je mogočih šest osnovnih načinov 
spremembe osnovnega pravnega položaja (kombinacij vrst osnovnih pravnih položajev pred spremembo in po 
njej). Podobne značilnosti kot osnovni načini spremembe osnovnega pravnega položaja nepremičnine imajo tudi 
razpolaganja s (so)lastninsko pravico na nepremičnini s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela, pri 
kateri se spremenijo imetniki tega osnovnega pravnega položaja tako, da poleg ali namesto sedanjih imetnikov 
(stavbe pri nepremičnini s položajem splošnega skupnega dela oziroma posameznih delov v etažni lastnin pri 
nepremičnini s položajem posebnega skupnega dela) s spremembo postanejo imetnice tega osnovnega pravnega 
položaja (še) druge stavbe oziroma posamezni deli v etažni lastnini. 

Pravni posel, s katerim imetniki osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ki je predmet etažne lastnine, 
razpolagajo z lastninsko pravico na tej nepremičnini tako, da spremenijo osnovni pravni položaj nepremičnine, 
ima značilnosti razpolagalnega pravnega posla.85 Glede predpostavk veljavnosti tega razpolagalnega pravnega 
posla veljajo enaka pravila kot veljajo za vse razpolagalne pravne posle in so obširneje razložena v razdelku 
2.8.3. 

Izhodišče za presojo predpostavk veljavnosti razpolagalnega pravnega posla pri posameznem načinu 
spremembe osnovnega pravnega položaja, so pravne posledice, ki jih povzroči razpolagalni pravni posel pri tem 

                                                      
84 Katere izvedene pravice lahko omejujejo nesamostojno lastninsko pravico na nepremičnini, je obširneje razloženo v razdelku 8.1.7.1. 
85 Splošne značilnosti razpolagalnih pravnih poslov so obširneje razložene v razdelku 2.8.1. 
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načinu spremembe. Pravne posledice spremembe so po merilu načina te spremembe shematsko prikazane v 
preglednici 6.7.2. 

Pri presoji pravnih posledic spremembe osnovnega pravnega položaja moramo biti pozorni, da pri nekaterih 
načinih spremembe, takšna spremembe ne učinkuje samo na osnovni pravni položaj nepremičnine, katere 
osnovni pravni položaj se spreminja, temveč povzroči tudi spremembo (povečanje ali zmanjšanje) idealnih 
(solastniških) deležev na drugih nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela.  

Vsi primeri v naslednjih razdelkih so izdelani ob predpostavki, da se solastniški deleži na splošnih skupnih 
delih določijo tako za nepremičnine (prostorske dele stavbe) s položajem posameznega dela v etažni lastnini kot 
tudi za prostorske dele stavbe s položajem posebnega skupnega dela.86 

 

 

                                                      
86 Pomen določitve solastniških (idealnih) deležev na splošnih skupnih delih je obširneje pojasnjen v razdelku 6.2.3.2. 
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Preglednica 6.7.2: Načini sprememb osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ki je predmet etažne 
lastnine 

način spremembe pravnega položaja nepremičnine pravna posledica 

sedanji osnovni položaj nov osnovni položaj za lastninsko pravico na nepremičnini, katere osnovni pravni položaj se 
spremeni 

za deleže drugih nepremičnin na splošnih 
skupnih delih stavbe 

posamezni del v EL  
odsvojitelj: lastnik te 
nepremičnine 
(razdelek 6.7.3.1) 

splošni skupni del  
(razdelek 6.7.3.2) 

Lastninska pravica na nepremičnini izgubi pravno samostojnost in se vključi 
(v ustreznem deležu) v lastninsko pravico na vseh (preostalih) posameznih 
delih v EL. Zato odsvojiteljeva lastninska pravica preneha. 
pridobitelji: lastniki vseh (preostalih) posameznih delov v EL v stavbi, 
katere splošni skupni del postane nepremičnina 

Solastninska pravica na splošnih skupnih delih, 
ki je bila vključena v (prej samostojno) 
lastninsko pravico odsvojitelja na 
nepremičnini, preneha. Zato se (sorazmerno) 
povečajo (solastninski) delež preostalih 
posameznih delov v EL in posebnih skupnih 
delov na splošnih skupnih delih. 

posebni skupni del 
(razdelek 6.7.3.3) 

Odsvojiteljeva lastninska pravica na nepremičnini preneha in se vključi (v 
ustreznem deležu) v lastninsko pravico na tistih posameznih delih v EL, ki 
postanejo imetniki (novega) osnovnega pravnega položaja nepremičnine. 
pridobitelji: lastniki tistih posameznih delov v EL v stavbi, ki postanejo 
imetniki novega osnovnega pravnega položaja 

 

splošni skupni del  
odsvojitelji: lastniki vseh 
posameznih delov v EL v stavbi, 
ki je imetnica te nepremičnine 
(katere splošni skupni del je 
nepremičnina pred spremembo)  
(razdelek 6.7.4.1) 

posamezni del v EL 
(razdelek 6.7.4.2) 
opomba: na tak način se 
lahko spremeni samo 
osnovni pravni položaj 
prostorskega dela stavbe 

Lastninska pravica se iz vključene akcesorne lastninske pravice preoblikuje 
v samostojno lastninsko pravico, katere (neposredni) imetniki postanejo vsi 
etažni lastniki, vsak med njimi do idealnega deleža, ki je enak njegovemu 
solastninskemu deležu na splošnih skupnih delih pred spremembo. 
pridobitelji: vsi odsvojitelji 

Ker se v preoblikovano lastninsko pravico na 
nepremičnini vključi (so)lastninska pravica na 
preostalih splošnih skupnih delih, se idealni 
deleži lastninske pravice preostalih 
posameznih delov v etažni lastnini in posebnih 
skupnih delov na teh splošnih skupnih delih 
(sorazmerno) zmanjšajo. posebni skupni del 

(razdelek 6.7.4.3) 

Solastninska pravica, vključena v lastninsko pravico na tistih posameznih 
delih v EL in morebitnih posebnih skupnih delih, ki po spremembi niso več 
imetniki (novega) osnovnega pravnega položaja nepremičnine, preneha. 
Delež (so)lastninske pravice tistih posameznih delov v EL v stavbi, ki 
postanejo imetniki novega osnovnega pravnega položaja, se poveča. 
pridobitelji: lastniki tistih posameznih delov v EL v stavbi, ki postanejo 
imetniki novega osnovnega pravnega položaja 

splošni skupni del več 
stavb  
(razdelek 6.7.4.4) 

Poleg ali namesto stavbe, ki je bila imetnica osnovnega pravnega položaja 
pred spremembo, postanejo imetnice osnovnega pravnega položaja druge 
stavbe. 
pridobitelji: lastniki vseh posameznih delov v EL v stavbah, ki ob 
spremembi postanejo imetnice osnovnega pravnega položaja 
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način spremembe pravnega položaja nepremičnine pravna posledica 

sedanji osnovni položaj nov osnovni položaj za lastninsko pravico na nepremičnini, katere osnovni pravni položaj se 
spremeni 

za deleže drugih nepremičnin na splošnih 
skupnih delih stavbe 

posebni skupni del 
odsvojitelji: etažni lastniki tistih 
posameznih delov v EL v stavbi, 
ki so imetniki osnovnega 
pravnega položaja te 
nepremičnine 
(razdelek 6.7.5.1) 

splošni skupni del  
(razdelek 6.7.5.2) 

Deleži (so)lastninske pravice tistih posameznih delov v EL, ki so bili 
imetniki osnovnega pravnega položaja pred spremembo, se zmanjšajo. 
Preostali posamezni deli v EL pridobijo ustrezen delež (so)lastninske pravice 
na nepremičnini, ki s spremembo postane splošni skupni del. 
pridobitelji: etažni lastniki preostalih posameznih delov v EL, ki pred 
spremembo niso bili imetniki (so)lastniškega deleža (osnovnega pravnega 
položaja) nepremičnine. 

− Če je bil pred spremembo določen delež 
nepremičnine (posebnega skupnega dela) na 
splošnih skupnih delih: enako kot pri 
spremembni posameznega dela v EL v 
splošni skupni del. 

− Sicer:  

posamezni del v EL 
(razdelek 6.7.5.3) 
opomba: na tak način se 
lahko spremeni samo 
osnovni pravni položaj 
prostorskega dela stavbe 

Lastninska pravica se iz vključene akcesorne lastninske pravice preoblikuje 
v samostojno lastninsko pravico, katere (neposredni) imetniki postanejo 
etažni lastniki tistih posameznih delov v EL, ki so bili imetniki osnovnega 
pravnega položaja pred spremembo, vsak med njimi do idealnega deleža, ki 
je enak njegovemu solastninskemu deležu na posebnem skupnem delu pred 
spremembo. 
pridobitelji: vsi odsvojitelji 

− Če je bil pred spremembo določen delež 
nepremičnine (posebnega skupnega dela) na 
splošnih skupnih delih:  

− Sicer: enako kot pri spremembi splošnega 
skupnega dela v posamezni del v EL. 

posebni skupni del drugih 
posameznih delov v EL 
(razdelek 6.7.5.4) 

Poleg ali namesto posameznih delov v EL, ki so bili imetniki osnovnega 
pravnega položaja pred spremembo, postanejo imetniki osnovnega pravnega 
položaja drugi posamezni deli v EL. 
pridobitelji: lastniki vseh posameznih delov v EL, ki ob spremembi 
postanejo imetniki osnovnega pravnega položaja 
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6.7.3. Sprememba osnovnega pravnega položaja nepremičnine s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini 

6.7.3.1 Splošno 

Samostojno (vknjiženo) lastninsko pravico na prostorskem delu s pravnim položajem posameznega dela v 
etažni lastnini, lahko njen imetnik preoblikuje v dve vrsti akcesornih lastninskih pravic. 

− Preoblikuje jo lahko v akcesorno lastninsko pravico, ki se vključi v lastninsko pravica na vseh (preostalih) 
prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini. S takim preoblikovanjem nepremičnina 
pridobi pravni položaj splošnega skupnega dela (glej razdelek 6.7.3.2). 

− Lahko pa jo preoblikuje tudi v akcesorno lastninsko pravico, ki se vključi v lastninsko pravica samo na 
nekaterih (preostalih) prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini. S takim 
preoblikovanjem nepremičnina pridobi pravni položaj posebnega skupnega dela (glej razdelek 6.7.3.3). 

Pri razpolagalnem pravnem poslu o preoblikovanju samostojne lastninske pravice na nepremičnini s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini, ima položaj odsvojitelja imetnik te lastninske pravice (etažni 
lastnik). 
Izhodišče: Položaj pred spremembo je tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/9 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/9 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/9 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/9 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/9 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/9 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/9 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/9 

del 1373-112-9 vknjižena LP Ivan Ivanovski 1/9 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (9/9) 

Predmet razpolaganja je samostojna (vknjižena) lastninska pravica na delu z oznako 1373-112-9 
(nepremičnina s pravnim položajem posameznega dela v etažni lastnini), katere imetnik je Ivan 
Ivanovski. Zato ima Ivan pri tem razpolaganju položaj odsvojitelja. 

6.7.3.2 Sprememba posameznega dela v etažni lastnini v splošni skupni del 

Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.3.1.  

Ivan Ivanovski razpolaga z lastninsko pravico na delu 1373-112-9 tako, da osnovni pravni položaj 
tega dela spremeni v splošni skupni del stavbe. Ta sprememba povzroči: 

1. Ivanova (odsvojiteljeva) lastninska pravica na delu 1373-112-9 preneha. 

2. Ker del 1373-112-9 postane splošni skupni del stavbe, lastninska pravica na tem delu ne 
vključuje več solastnine na splošnih skupnih delih. Zato se deleži solastnine na splošnih skupnih 
delih, ki jo vključujejo lastninske pravice na preostalih posameznih delih v etažni lastnini, 
sorazmerno povečajo iz 1/9 na 1/8. Hkrati predmet solastnine na splošnih skupnih delih dodatno 
postane tudi del 1373-112-9. To pomeni, da takšno razpolaganje povzroči, da lastniki 
(preostalih) prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini (Ana, Borut, 
Cene, Drago, Edi, Franci, Gorazd in Hinko) pridobijo: 

− lastninsko pravico na delu 1373-112-9 (nepremičnini, katere osnovni pravni položaj se 
spreminja), in sicer vsak do 1/8 (ker se v tem deležu kot solastnina na splošnih skupnih delih 
vključi v lastninsko pravico na vsakem posameznem delu v etažni lastnini), in 
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− dodaten delež (so)lastninske pravice na zemljiški parceli 1373-12/3-0 in delu 1373-112-10 
(drugih nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela) do 1/72 (= 1/8 − 1/9), ki se 
združi z njhovim dosedanjim deležem do 1/9 v nov delež do 1/8. 

Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/8 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/8 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/8 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/8 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/8 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/8 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/8 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/8 

del 1373-112-9 splošni skupni del stavba 1373-112  

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (8/8) 

6.7.3.3 Sprememba posameznega dela v etažni lastnini v posebni skupni del 

Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.3.1.  

Ivan Ivanovski razpolaga z lastninsko pravico na delu 1373-112-9 tako, da osnovni pravni položaj 
tega dela spremeni v posebni skupni del stavbe, katerega imetnika postaneta  
− del 1373-112-7 do 1/3 in 
− del 1373-112-8 do 2/3 

Ta sprememba povzroči: 

1. Ivanova (odsvojiteljeva) lastninska pravica na delu 1373-112-9 preneha. 

2. Lastnik dela 1373-112-7 (Gorazd Gozdar) dodatno pridobi te solastniške deleže, ki se vključijo 
v njegovo lastninsko pravico: 

− na delu 1373-112-9 (nepremičnini, katere osnovni pravni položaj se spreminja) do 1/3 

− dodaten (posredni) solastniški delež na nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela 
do 1/27 (= 1/9 × 1/3). 

3. Lastnik dela 1373-112-8 (Hinko Hostnik) dodatno pridobi te solastniške deleže, ki se vključijo v 
njegovo lastninsko pravico: 

− na delu 1373-112-9 (nepremičnini, katere osnovni pravni položaj se spreminja) do 2/3 

− dodaten (posredni) solastniški delež na nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela 
do 2/27 (= 1/9 × 2/3). 

Zato imata Gorazd in Hinko pri tej spremembi položaj pridobitelja. 

Sprememba ne vpliva na solastniške deleže na nepremičninah s položajem skupnega dela, ki so 
vključeni v lastninsko pravico na preostalih nepremičninah s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini (delih 1373-112-1 do 1373-112-8). 
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Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/9 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/9 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/9 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/9 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/9 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/9 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/9 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/9 

del 1373-112-9 posebni skupni del 
del 1373-112-7 do 1/3 
del 1373-112-8 do 2/3 

1/9 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (9/9) 

6.7.4. Sprememba osnovnega pravnega položaja nepremičnine s položajem splošnega skupnega dela 

6.7.4.1 Splošno 

Vsi etažni lastniki skupaj (imetniki samostojnih lastninskih pravic na prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini) lahko preoblikujejo (akcesorno) lastninsko pravico na nepremičnini s 
položajem splošnega skupnega dela stavbe v dve vrsti lastninskih pravic: 

− Preoblikujejo jo lahko v samostojno lastninsko pravico. S takim preoblikovanjem nepremičnina pridobi 
položaj posameznega dela v etažni lastnini (glej razdelek 6.7.4.2). 

− Lahko pa jo preoblikuje tudi v akcesorno lastninsko pravico, ki se vključi v lastninsko pravica samo na 
nekaterih prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini. S takim preoblikovanjem 
nepremičnina pridobi pravni položaj posebnega skupnega dela (glej razdelek 6.7.4.3). 

Ker je lastninska pravica na nepremičnini s položajem splošnega skupnega dela vključena (do določenega 
deleža) v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini, imajo 
pri razpolaganju s to lastninsko pravico položaj odsvojitelja vsi etažni lastniki (vsaka oseba, v korist katere je 
vknjižena lastninska pravica na prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini). 
Izhodišče: Položaj pred spremembo je tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/9 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/9 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/9 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/9 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/9 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/9 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/9 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/9 

del 1373-112-9 vknjižena LP Ivan Ivanovski 1/9 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (9/9) 
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Predmet razpolaganja je akcesorna lastninska pravica na delu 1373-112-10 oziroma na parceli 
1373-12/3-0 (nepremičninah s pravnim položajem splošnega skupnega dela), ki je vključena v 
(samostojno) lastninsko pravico na delih 1373-112-1 do 1373-112-9 (nepremičninah s pravnim 
položajem posameznega dela v etažni lastnini). Zato imajo pri tem razpolaganju položaj 
odsvojitelja vsi etažni lastniki (Ana, Borut, Cene, Drago, Edi, Franci, Gorazd, Hinko in Ivan). 

6.7.4.2 Sprememba splošnega skupnega dela v posamezni del v etažni lastnini 

Pri stvarnopravnih razmerjih etažne lastnine ima položaj posameznega dela v etažni lastnini lahko samo 
prostorski del stavbe, ki ima dejanske značilnosti, določene v drugem odstavku 105. člena SPZ.87 Zato je 
predpostavka (veljavnosti, pravne učinkovitosti) pravnega posla o preoblikovanju lastninske pravice, ki 
povzroči, da nepremičnina pridobi položaj posameznega dela v etažni lastnini, da ima ta nepremičnina dejanjske 
značilnosti, določene v drugem odstavku 105. člena SPZ. Povedano drugače, osnovni pravni položaj iz 
splošnega skupnega dela v posamezni del v etažni lastnini, je mogoče (pravno učinkovito) spremeniti samo 
prostorskemu delu stavbe, ki je samostojna funkcionalna celota, primerna za samostojno uporabo. 

Razpolagalni pravni posel, s katerim etažni lastniki preoblikujejo lastninsko pravico na prostorskem delu 
tako, da se pravni položaj tega prostorskega dela spremeni iz splošnega skupnega dela v posamezni del v etažni 
lastnini, povzroči, da lastninska pravica na tem delu pridobi značilnost samostojne lastninske pravice − se 
»izključi« iz lastninske pravice na (preostalih) prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 
Zato vsi etažni lastniki postanejo (neposredni) imetniki te lastninske pravice, vsak do deleža, do katerega je bila 
pred preoblikovanjem ta lastninska pravica (kot akcesorna pravica) vključena v lastninsko pravico na njegovem 
prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini. To pomeni, da so vsi etažni lastniki hkrati tudi 
pridobitelji. 

Ker mora lastninska pravica na prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini nujno 
vključevati tudi ustrezen solastniški delež na nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela,88 morajo 
etažni lastniki z razpolagalnim pravnim poslom: 

− določiti tudi nov (dodaten) delež na (preostalih) nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela, ki se 
vključi v lastninsko pravico na prostorskem delu, katerega osnovni pravni položaj se spreminja), ter  

− hkrati (sorazmerno) zmanjšati deleže, ki so vključeni v lastninsko pravico na preostalih prostorskih delih s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini. 

Pogosto etažni lastniki spremenijo osnovni pravni položaj prostorskega dela zato, da lahko s (samostojno) 
lastninsko pravico na tem delu naprej razpolagajo tako, da jo prenesejo na drugo osebo (na primer, da prostorski 
del prodajo drugi osebi). V takem primeru v resnici opravijo dve vrsti pravnih poslov. 

1. Razpolagalni pravni posel (pogodba oziroma sporazum) o spremembi osnovnega pravnega položaja. Pri tem 
pravnem poslu imajo vsi etažni lastniki hkrati položaj odsvojitelja in pridobitelja. 

2. Zavezovalni in razpolagalni pravni posel o prenosu lastninske pravice na drugo osebo, s katerem vsak od njih 
prenese svoj delež (zdaj samostojne) lastninske pravice na drugo osebo (končnega pridobitelja). 

Pri tem lahko vsebino obeh vrst pravnih poslov zapišejo v isti listini, ali o vsakem od njiju sestavijo posebno 
listino. 
Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.4.1.  

Vsi etažni lastniki (Ana, Borut, Cene, Drago, Edi, Franci, Gorazd, Hinko in Ivan) z lastninsko 
pravico na delu 1373-112-10 (ki ima pred spremembo položaj splošnega skupnega dela) skupaj 
razpolagajo tako, da osnovni pravni položaj tega dela spremenijo v posamezni del v etažni lastnini. 
Ta sprememba povzroči. 

1. Lastninska pravica na delu 1373-112-10 se iz vključene akcesorne lastninske pravice spremeni v 
samostojno lastninsko pravico, katere imetniki postanejo (neposredno) vsi etažni lastniki (Ana, 

                                                      
87 Obširneje o tem glej razdelek 6.2.2. 
88 Obširneje o tem glej razdelek 6.2.3.2. 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 63 / 127 

Borut, Cene, Drago, Edi, Franci, Gorazd, Hinko in Ivan) in sicer vsak do 1/9 (višine njegovega 
deleža na splošnih skupnih delih stavbe pred spremembo).  

2. Etažni lastniki kot nov delež na splošnih skupnih delih, ki se vključi v lastninsko pravico na 
delu 1373-112-10 določijo delež do 1/10. Zato se hkrati deleži, ki so (neposredno) vključeni v 
lastninsko pravico na preostalih nepremičninah s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
zmanjšajo iz 1/9 na 1/10. 

Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/10 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/10 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/10 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/10 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/10 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/10 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/10 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/10 

del 1373-112-9 vknjižena LP Ivan Ivanovski 1/10 

del 1373-112-10 vknjižena LP 

Ana do 1/9 
Borut do 1/9 
Cene do 1/9 
Drago do 1/9 
Edi do 1/9 
Franci do 1/9 
Gorazd do 1/9 
Hinko do 1/9 
Ivan do 1/9 

1/10 

parc. št. 12/3 k.o. 1373 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 

6.7.4.3 Sprememba splošnega skupnega dela v posebni skupni del 

Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.4.1.  

Vsi etažni lastniki (Ana, Borut, Cene, Drago, Edi, Franci, Gorazd, Hinko in Ivan) z lastninsko 
pravico na delu 1373-112-10 (ki ima pred spremembo položaj splošnega skupnega dela) skupaj 
razpolagajo tako, da osnovni pravni položaj tega dela spremenijo v posebni skupni del stavbe, 
katerega imetnika postaneta  

− del 1373-112-7 do 1/3 in 

− del 1373-112-8 do 2/3. 

Ta sprememba povzroči: 

1. Etažni lastniki kot nov delež na (preostalih) nepremičninah s položajem splošnega skupnega 
dela, ki se vključi v lastninsko pravico na delu 1373-112-10 (nepremičnine, katere osnovni 
pravni položaj se spreminja), določijo delež do 1/10. Zato se hkrati deleži, ki so (neposredno) 
vključeni v lastninsko pravico na preostalih nepremičninah s položajem posameznega dela v 
etažni lastnini zmanjšajo iz 1/9 na 1/10 (za 1/90). 

2. Idealna deleža lastninske pravice na delu 1373-112-10, ki sta vključena v lastninsko pravico na 
delih 1373-112-7 in 1373-112-8 (nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini, 
ki postaneta imetnici novega osnovnega pravnega položaja), se povečata. Hkrati prenehajo 
(so)lastninska pravica na tej nepremičnini, ki je bila pred spremembo vključena v lastninsko 
pravico na preostalih nepremičninah s položajem posameznega dela v etažni lastnini (delih 
1373-112-1 do 1373-112-6). 
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Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni 
položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/10 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/10 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/10 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/10 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/10 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/10 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/10 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/10 

del 1373-112-9 vknjižena LP Ivan Ivanovski 1/10 

del 1373-112-10 posebni skupni del 
del 1373-112-7 do 1/3 
del 1373-112-8 do 2/3 

1/10 

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (10/10) 

6.7.4.4 Sprememba splošnega skupnega dela v splošni skupni del več stavb 

Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.4.1.  

Vsi etažni lastniki (Ana, Borut, Cene, Drago, Edi, Franci, Gorazd, Hinko in Ivan) v stavbi 1373-
112 z lastninsko pravico na zemljiški parceli 1373-12/3-0 (ki ima pred spremembo položaj 
splošnega skupnega dela te stavbe) skupaj razpolagajo tako, da jo do idealnega deleža 1/3 
prenesejo v korist vseh etažnih lastnikov v stavbi 1373-276. S tem se osnovni pravni položaj 
nepremičnine (parcele 1373-12/3-0) ne spremeni (v ožjem pomenu). Spremenijo se samo imetniki 
tega osnovnega pravnega položaja. Ta sprememba ne vpliva na notranja razmerja med etažnimi 
lastniki posamezne stavbe, zato se solastninski deleži na nepremičninah s položajem splošnega 
skupnega dela, ki so vključeni v lastninsko pravico na nepremičninah (prostotrskih delih) s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini oziroma posebnega skupnega dela ne spremenijo. 

Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/9 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/9 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/9 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/9 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/9 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/9 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/9 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/9 

del 1373-112-9 vknjižena LP Ivan Ivanovski 1/9 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del 
stavba 1373-112 do 2/3 
stavba 1373-276 do 1/3 

 

vsota   1/1 (9/9) 
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6.7.5. Sprememba osnovnega pravnega položaja nepremičnine s položajem posebnega skupnega dela 

6.7.5.1 Splošno 

Izhodišče: Položaj pred spremembo je tak: 
nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/9 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/9 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/9 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/9 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/9 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/9 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/9 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/9 

del 1373-112-9 posebni skupni del 
del 1373-112-7 do 1/3 
del 1373-112-8 do 2/3 

1/9 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (9/9) 

Predmet razpolaganja je akcesorna lastninska pravica na delu 1373-112-9 (nepremičninah s 
pravnim položajem posebnega skupnega dela), ki je vključena v lastninsko pravico na delih 1373-
112-7 in 1373-112-8 (nepremičninah s pravnim položajem posameznega dela v etažni lastnini). 
Zato imata pri tem razpolaganju oseba G (kot imetnica lastninske pravice na delu 1373-112-7) in 
oseba H (kot imetnica lastninske pravice na delu 1373-112-8) položaj odsvojiteljic. 

6.7.5.2 Sprememba posebnega skupnega dela v splošni skupni del 

Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.5.1.  

Imetnika lastninske pravice na delih z 1373-112-7 (Gorazd Gozdar) in 1373-112-8 (Hinko 
Hostnik), ki vključuje (so)lastninsko pravico na delu 1373-112-9 (nepremičnine s položajem 
posebnega skupnega dela), z lastninsko pravico na delu 1373-112-9 skupno razpolagata tako, da 
osnovni pravni položaj tega dela spremenita v splošni skupni del stavbe. Ta sprememba povzroči: 

1. Ker del 1373-112-9 postane splošni skupni del stavbe, lastninska pravica na tem delu ne 
vključuje več solastnine na splošnih skupnih delih. Zato se deleži solastnine na splošnih skupnih 
delih, ki jo vključujejo lastninske pravice na posameznih delih v etažni lastnini, sorazmerno 
povečajo iz 1/9 na 1/8. Hkrati predmet solastnine na splošnih skupnih delih dodatno postane tudi 
del 1373-112-9. To pomeni, da takšno razpolaganje povzroči, da lastniki (preostalih) prostorskih 
delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini (delov 1373-112-1 do 1373-112-6) 
pridobijo: 

− lastninsko pravico na delu 1373-112-9 (nepremičnini, katere osnovni pravni položaj se 
spreminja), in sicer vsak do 1/8 (ker se v tem deležu kot solastnina na splošnih skupnih delih 
vključi v lastninsko pravico na vsakem posameznem delu v etažni lastnini), in 

− dodaten delež (so)lastninske pravice na zemljiški parceli 1373-12/3-0 in delu 1373-112-10 
(preostalih nepremičninah s položajem splošnega skupnega dela) do 1/72 (= 1/8 − 1/9), ki se 
združi z njhovim dosedanjim deležem do 1/9 v nov delež do 1/8 (= 1/9 + 1/72). 

2. Idealna deleža lastninske pravice na delu 1373-112-10, ki sta vključena v lastninsko pravico na 
delih 1373-112-7 in 1373-112-8 (nepremičnini s položajem posameznega dela v etažni lastnini, 
ki sta bili imetnici osnovnega pravnega položaja pred spremembo), se zmanjšata iz 1/3 oziroma 
2/3 na 1/8 (njun delež na splošnih skupnih delih, položaj katerega pridobi ta nepremičnina 
zaradi spremembe). 
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Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/8 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/8 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/8 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/8 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/8 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/8 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/8 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/8 

del 1373-112-9 splošni skupni del stavba 1373-112  

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (8/8) 

6.7.5.3 Sprememba posebnega skupnega dela v posamezni del v etažni lastnini 

Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.5.1.  

Imetnika lastninske pravice na delih z 1373-112-7 (Gorazd Gozdar) in 1373-112-8 (Hinko 
Hostnik), ki vključuje (so)lastninsko pravico na delu 1373-112-9 (nepremičnine s položajem 
posebnega skupnega dela), z lastninsko pravico na delu 1373-112-9 skupno razpolagata tako, da 
osnovni pravni položaj tega dela spremenita v posebni del v etažni lastnini.  

Ker del 1373-112-9 pridobi položaj posameznega dela v etažni lastnini se lastninska se lastninska 
pravica na tem delu iz vključene akcesorne lastninske pravice preoblikuje v samostojno lastninsko 
pravico, katere imetnika postaneta (neposredno) lastnika delov z oznakama 1373-112-7 (oseba G) 
in 1373-112-8 (oseba H) in sicer vsak do deleža, ki je enak njegovemu (posrednemu) deležu na 
osnovnem pravnem položaju nepremičnine pred spremembo. 

Sprememba ne vpliva na solastniške deleže na nepremičninah s položajem skupnega dela, ki so 
vključeni v lastninsko pravico na preostalih nepremičninah s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini (delih 1373-112-1 do 1373-112-8). 

Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/9 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/9 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/9 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/9 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/9 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/9 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/9 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/9 

del 1373-112-9 vknjižena LP 
oseba G do 1/3 
oseba H do 2/3 

1/9 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (9/9) 
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6.7.5.4 Sprememba posebnega skupnega dela v posebni skupni del, katerega imetniki so drugi posamezni 
deli v etažni lastnini 

Primer: Položaj pred spremembo je prikazan v razdelku 6.7.5.1.  

Imetnika lastninske pravice na delih z 1373-112-7 (Gorazd Gozdar) in 1373-112-8 (Hinko 
Hostnik), ki vključuje (so)lastninsko pravico na delu 1373-112-9 (nepremičnine s položajem 
posebnega skupnega dela), z lastninsko pravico na delu 1373-112-9 skupno razpolagata tako, da jo 
do idealnega deleža 5/12 preneseta na imetnika lastninske pravice (etažnega lastnika) na delu 
1373-112-6. S tem se osnovni pravni položaj nepremičnine (dela 1373-112-9) ne spremeni (v 
ožjem pomenu). Spremenijo se samo imetniki tega osnovnega pravnega položaja. Zato sprememba 
povzroči. 

1. Idealni delež, ki je vključen v lastninsko pravico na delu 1373-112-7, se zmanjša na 1/4 (iz 
deleža do 1/3 pred spremembo). To pomeni, da je del tega deleža do 1/12 (= 1/3 − 1/4) prenesel 
na lastnika dela 1373-112-6 kot imetnika novega, dodatnega osnovnega pravnega položaja 
nepremičnine. 

2. Idealni delež, ki je vključen v lastninsko pravico na delu 1373-112-8, se zmanjša na 1/3 (iz 
deleža do 2/3 pred spremembo). To pomeni, da je del tega deleža do 4/12 (= 1/3) prenesel na 
lastnika dela 1373-112-6 kot imetnika novega, dodatnega osnovnega pravnega položaja 
nepremičnine. 

3. V lastninsko pravico na delu 1373-112-6 se vključi lastninska pravica na delu 1373-112-9 do 
idealnega deleža 5/12. 

Sprememba ne vpliva na solastniške deleže na nepremičninah s položajem skupnega dela. 

Zato je položaj po spremembi tak: 

nepremičnina (ID znak) osnovni pravni položaj imetnik delež na SSD 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/9 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/9 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/9 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/9 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/9 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/9 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/9 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/9 

del 1373-112-9 posebni skupni del 
del 1373-112-7 do 1/4 
del 1373-112-8 do 1/3 
del 1373-112-6 do 5/12 

1/9 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112  

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112  

vsota   1/1 (9/9) 

 

6.8. Prenehanje (ukinitev) etažne lastnine 

<IZPUŠČENO> 

 

 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 68 / 127 

6.9. Vpisi pri oblikovanju etažne lastnine v zemljiško knjigo 

6.9.1. Splošno 

Izhodišče za določitev, katere vpise v zemljiško knjigo je treba opraviti zaradi vpisa vsebine stvarnopravnih 
razmerij, ki nastnejo z oblikovanjem etažne lastnine, so pravne posledice, ki jih povzroči oblikovanje etažne 
lastnine in so obširneje razložene v razdelku 6.3. 

Pred oblikovanjem etažne lastnine na zemljiški parceli obstaja samostojna lastninska pravica. Samostojna 
lastninska pravica na zemljiški parceli vključuje tudi lastninsko pravico na stavbi, ki stoji na (oziroma pod) to 
parcelo, oziroma dosledneje na vseh prostorskih delih te stavbe.  

Z oblikovanjem etažne lastnine nepremičnino, ki smo jo prej (pravno) obravnavali kot eno stvar v pomenu 
samostojnega predmeta stvarnih pravic (zemljiško parcelo s stavbo kot njeno sestavino oziroma dosledneje s 
prostorskimi deli, ki so kot sestavina stavbe hkrati sestavina zemljiške parcele), pravno razdelimo na več stvari 
(novih samostojnih nepremičnin), in sicer: 

− na zemljiško parcelo brez sestavin in 

− na prostorske dele stavbe. 

Zato je v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine treba v zemljiški knjigi opraviti tri vrste vpisov: 

1. Pri zemljiški parceli, ki z oblikovanjem etažne lastnine pridobi položaj (splošnega ali posebnega) skupnega 
dela stavbe, je treba vpisati ustrezno spremembo njenega osnovnega pravnega položaja. Pomen tega vpisa je 
razložen v razdelku 6.9.2. 

2. Opraviti je treba tudi vpis novih nepremičnin (stavbe in njenih pristorskih delov), ki z oblikovanjem etažne 
lastnine pridobijo lastnost (pravno značilnost) samostojnega predmeta stvarnih pravic. Pri vsaki od teh 
nepremičnin je treba vpisati tudi osnovni pravni položaj, ki ga pridobi z oblikovanjem etažne lastnine. Ti 
vpisi so obravnavani v razdelku 6.9.3. 

3. Če je lastninska pravica na zemljiški parceli omejena (v najširšem pomenu) s predznamovano lastninsko 
pravico, (predznamovanimi ali vknjiženimi) izvedenimi pravicami ali zaznamovanimi pravnimi dejstvi, je 
treba opraviti tudi ustrezne vpise glede prehoda teh pravic in zaznamb, ki jih povzroči oblikovanje etažne 
lastnine. Ti vpisi so razloženi v razdelku 6.9.4. 

6.9.2. Vpis spremembe osnovnega pravnega položaja zemljiške parcele, na kateri stoji stavba (in 
morebitnih drugih zemljiških parcel, ki pridobijo pravni položaj skupnega dela) 

Pri oblikovanju etažne lastnine je predmet preoblikovanja lastninska pravica na zemljiški parceli, na kateri 
stoji stavba. Z oblikovanjem etažne lastnine se (prej) samostojna lastninska pravica na tej parceli preoblikuje v 
akcesorno lastninsko pravico, ki se vključi (do določenega idealnega deleža) v lastninsko pravico na vsakem 
prostorskem delu stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini. To pomeni, da se osnovni pravni 
položaj te zemljiške parcele spremeni iz osnovnega pravnega položaja vknjižene lastninske pravice v osnovni 
pravni položaj splošnega skupnega dela stavbe. Lastnik oziroma lastniki zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, 
lahko hkrati z oblikovanjem etažne lastnine preoblikujejo tudi samostojno lastninsko pravico na drugih 
zemljiških parcelah tako, da te pridobijo položaj splošnega ali posebnega skupnega dela stavbe. 

Zato je zaradi vpisa oblikovanja etažne lastnine treba v zemljiško knjigo pri vsaki od teh parcel vpisati 
ustrezno spremembo njihovega osnovnega pravnega položaja. Ta sprememba se vpiše tako, da se izbrišejo 
podatki o osnovnem pravnem položaju (vknjiženi lastninski pravici), in namesto njih vpišejo podatki o novem 
osnovnem pravnem položaju. Za vpis teh (novih) podatkov velja enako, kot je razloženo za vpis podatkov o 
osnovnem pravnem položaju (pziroma položajih) pri prostorskem delu s položajem splošnega oziroma 
posebnega skupnega dela stavbe v razdelku 6.9.3.3. 
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6.9.3. Vpis novih nepremičnin (stavbe in prostorskih delov) in njihovih osnovnih pravnih položajev 

6.9.3.1 Splošno 

Zaradi vpisa oblikovanja etažne lastnine je treba v zemljiško knjigo vpisati dve vrsti novih nepremičnin: 
stavbo in njene prostorske dele. Za te vpise veljajo splošna pravila o vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo, 
razložena v razdelku 4.1.4. 

Da bi nepremičnina lahko pridobila pravno samostojnost (lastnost biti samostojen predmet stvarnih pravic), 
mora biti individualizirana v tem pomenu, da je enolično (unikatno) opredeljena.89 Dejanske značilnosti, ki 
enolično opredeljujejo stavbo in njene prostorske dele, se določijo ob vpisu te nepremičnine v kataster stavb 
(primerjaj 74. člen ZEN). Zato je vpis stavbe in njenih prostorskih delov v kataster stavb predpostavka (pogoj) 
dovoljenosti vpisa oblikovanja etažne lastnine v zemljiško knjigo.90 

Pomen (pravni učinki) vpisa posamezne vrste novih nepremičnin v zemljiško knjigo je različen, in sicer: 

− Stavba z vpisom v zemljiško knjigo v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine ne pridobi lastnosti (pravne 
značilnosti) samostojnega predmeta stvarnih pravic. Pomen njenega vpisa je podrobneje pojasnjen v razdelku 
6.9.3.2. 

− Prostorski deli stavbe z vpisom v zemljiško knjigo pridobijo lastnost samostojnega predmeta stvarnih pravic. 
Pravila o vpisu prostorskih delov stavbe so razložena v razdelku 6.9.3.3. 

6.9.3.2 Pomen vpisa stavbe v zemljiško knjigo v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine 

Pri stvarnopravnih razmerjih etažne lastnine stavba kot taka ni samostojen predmet lastninske pravice. Pri 
publiciteti (javni objavi) teh razmerij, ki se zagotovi z vpisom (oblikovanja) etažne lastnine v zemljiško knjigo, 
ima vpis stavbe dvojen pomen. 

1. Stavba predstavlja vse tiste njene prostorske dele (na primer stopnišča, skupne hodnike, podstrešja ali 
konstrukcijske elemente), ki niso posebej vpisani (evidentirani) v katastru stavb (primerjaj četrti odstavek 
71. člena ZEN) in zato tudi niso vpisani v zemljiški knjigi. Zato se izvedene pravice, ki omejujejo 
upravičenje uporabe teh prostorskih delov (na primer pri nepravi stvarni služnosti, ki vključuje upravičenje na 
strehi stavbe v etažni lastnini postaviti določene naprave), vpišejo pri (vseh) osnovnih pravnih položajih 
stavbe kot služeče nepremičnine. 

2. Izraža pravno povezavo med zemljiškimi parcelami in prostorskimi deli stavbe, ki imajo položaj splošnega 
oziroma posebnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini, in prostorskimi deli s položajem posameznega 
dela v etažni lastnini. To omogoča preglednejši prikaz stvarnopravnih razmerij glede etažne lastnine, saj bi 
bilo treba sicer pri vsaki taki parceli ali prostorskemu delu stavbe kot imetnika vpisati vse posamezne dele 
stavbe v etažni lastnini, lastninska pravica na katerih vključuje tudi idealni delež lastninske pravice na taki 
parceli ali delu stavbe (glej tudi shemo 6.9.5). Povezava je izražena tako: 

− Pri zemljiških parcelah in prostorskih delih z osnovnim pravnim položajem splošnega oziroma posebnega 
skupnega dela je kot imetnica tega položaja vpisana stavba (glej razdelek 6.9.3.2). 

− Kot osnovni pravni položaji stavbe se vpišejo osnovni pravni položaji z imenom solastnina (idealni deleži 
lastninske pravice) na splošnih skupnih delih. Kot imetniki teh osnovnih pravnih položajev se vpišejo 
prostorski deli stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini (in prostorski deli s položajem 
posebnega skupnega dela, če so deleži določeni tudi v korist prostorskih delov s takim položajem91). Ta 
vpis pomeni, da lastninska pravica (vsakokratnega etažnega lastnika) na prostorskem delu, ki je vpisan kot 
imetnik osnovnega pravnega položaja (solastnina na splošnih skupnih delih) pri stavbi, vključuje tudi 
lastninsko pravico (do določenega idelanega deleža) na vsaki zemljiški parceli ali prostorskem delu stavbe 

                                                      
89 Pomen individualizacije nepremičnine je obširneje razložen v razdelku 4.1.1.2. 
90 Pomen vpisa v kataster kot predpostavke za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo je obširneje pojasnjen v razdelku 4.1.2.2. 
91 Pravila o tem, katerim prostorskim delom naj se določijo idealni deleži lastninske pravice na splošnih skupnih delih, so podrobneje 

razložena v razdelku 6.2.3.2. 
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z osnovnim pravnim položajem splošnega dela (vpisanega v korist) te stavbe in na vseh prostorskih delih 
stavbe, ki niso niso posebej vpisani (evidentirani) v katastru stavb in zemljiški knjigi. 

Splošna pravila o podatkih o nepremičnini, ki se vpišejo v zemljiško knjigo, so razložena v razdelku 4.1.4. 
Glede vpisa podatkov o stavbi kot novi nepremičnini pri oblikovanju etažne lastnine jih lahko povzamemo tako. 

− Stavbi se dodeli ID nepremičnine. 

− Kot oznaka vrste nepremičnine se vpiše stavba. 

− Kot ID znak stavbe se vpiše identifikacijska oznaka, s katero je stavba vpisana v katastru stavb. Ta je 
sestavljena iz dveh številk. Prva številka je številčna (numerična) šifra katastrske občine, druga številka pa 
je številka stavbe (znotraj katastrske občine), dodeljena ob vpisu v kataster stavb (primerjaj prvi odstavek 
74. člena ZEN). 

− Kot vir ID znaka se vpiše kataster stavb. 

Pri stavbi se kot njeni osnovni pravni položaj vpišejo solastniški deleži na splošnih skupnih delih v korist 
vsakega prostorskega dela s položajem posameznega dela v etažni lastnini ali posebnega skupnega dela, tako da 
je število osnovnih pravnih položajev stavbe enako številu teh prostorskih delih v tej stavbi. Pri vsakem 
osnovnem pravnem položaju stavbe se vpišejo ti podatki (glej tudi razdelek 4.2.2.2): 

− Osnovnemu pravnemu položaju se dodeli ID osnovnega pravnega položaja. 

− Povezava z ID nepremičnine (dodeljenemu stavbi), pri kateri se vpiše osnovni pravni položaj. 

− Kot znaka vrste osnovnega pravnega položaja se vpiše solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni 
lastnini. 

− Idealni delež se vpiše v višini, določeni za ustrezen prostorski del (kot imetnika tega osnovnega pravnega 
položaja) s pravnim poslom oziroma sodno odločbo o oblikovanju etažne lastnine. Če imajo določeni 
prostorski deli v stavbi položaj posebnega skupnega dela in s tem pravnim poslom niso določeni idealni 
deleži (tudi) v korist teh prostorskih delov (temveč so določeni samo v korist prostorskih delov s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini), se kot njihov idealni delež vpiše 0/0.92 Enako velja pri 
vpisu vzpostavitve nedokončane etažne lastnine (na podlagi zunajsodne ureditve razmerij), če deleži na 
splošnih skupnih delih (še) niso določeni. 

− Kot imetnik osnovnega pravnega položaja se vpiše ID (znak) prostorskega dela (nepremičnina kot 
imetnica), v lastninsko pravico na katerem je vključena lastninska pravica na vsaki nepremičnini s 
položajem splošnega skupnega dela te stavbe (primerjaj tretji odstavek 14. člena ZZK-1). 

6.9.3.3 Vpis prostorskih delov in njihovih osnovnih pravnih položajev 

Splošna pravila o podatkih o nepremičnini, ki se vpišejo v zemljiško knjigo, so razložena v razdelku 4.1.4. 
Glede vpisa podatkov o prostorskem delu kot novi nepremičnini pri oblikovanju etažne lastnine jih lahko 
povzamemo tako. 

− Prostorskemu delu se dodeli ID nepremičnine. 

− Kot oznaka vrste nepremičnine se vpiše posamezni del. 

− Kot ID znak stavbe se vpiše identifikacijska oznaka, s katero je prostorski del vpisan v katastru stavb. Ta je 
sestavljena iz treh številk. Prva številka je številčna (numerična) šifra katastrske občine, druga številka je 
številka stavbe (znotraj katastrske občine), tretja številka pa je številka prostorskega dela (znotraj stavbe) 
dodeljena ob vpisu v kataster stavb (primerjaj drugi odstavek 74. člena ZEN). 

− Kot vir ID znaka se vpiše kataster stavb. 

                                                      
92 V matematiki velja pravilo, po katerem je izid deljenja kateregakoli števila z 0 vedno neskončno. Matematični izid neskončno je 

nesmiseln in pomeni, da izid ni določljiv. To je najbolši približek pravnemu pomenu, kadar delež ni določen (ker to ne pomeni nujno, 
da je enak 0). 
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Prostorski deli stavbe z njihovim vpisom v zemljiško knjigo pridobijo položaj samostojnega predmeta 
lastninske pravice. Vsem prostorskim delom, ne glede na značilnost (samostojnost ali akcesornost) lastninske 
pravice, predmet katere so, je skupno, da se pri njihovem vpisu vpišeta ta podatka o njegovem osnovnem 
pravnem položaju (glej tudi razdelek 4.2.2.2): 

− Osnovnemu pravnemu položaju se dodeli ID osnovnega pravnega položaja. 

− Povezava z ID nepremičnine (dodeljenemu stavbi), pri kateri se vpiše osnovni pravni položaj. 

Preostalih podatki pa so odvisni od tega, ali je prostorski del predmet samostojne lastninske pravice (etažne 
lastnine v ožjem pomenu) ali pa je predmet lastninske pravice, ki je kot akcesorna pravica vključena v lastninsko 
pravico na drugih prostorskih delih. Zato moramo razlikovati tri položaje. 

1. Če je prostorski del predmet samostojne lastninske pravice (ima položaj posameznega dela v etažni lastnini93) 
se o njegovem osnovnem pravnem položaju vpišejo ti podatki: 

− Kot oznaka vrste osnovnega pravnega položaja se vpiše vknjižena lastninska pravica. 

− Kot idealni delež se vpiše delež lastninske pravice na prostorskem delu, ki pripada posameznemu etažnemu 
lastniku (osebi kot imetnici osnovnega pravnega položaja). 

− Kot imetnik osnovnega pravnega položaja se vpišejo podatki o (poimensko določeni) osebi, ki je imetnica 
vknjižene lastninske pravice. 

2. Če je prostorski del predmet lastninske pravice, ki je kot akcesorna pravica vključena v lastninsko pravico (do 
določenega idealnega deleža) na vseh prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini v 
posamezni stavbi (ima položaj splošnega skupnega dela samo stavbe, v kateri se nahaja94) se o njegovem 
osnovnem pravnem položaju vpišejo ti podatki: 

− Kot oznaka vrste osnovnega pravnega položaja se vpiše splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. 

− Kot idealni delež se vpiše 1/1. 

− Kot imetnik osnovnega pravnega položaja se vpiše ID (znak) stavbe (glej razdelek 6.9.3.2). 

3. Če je prostorski del predmet lastninske pravice, ki je kot akcesorna pravica vključena v lastninsko pravico (do 
določenega idealnega deleža) na vseh prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini v več 
stavbah (ima položaj splošnega skupnega dela več stavb95) se o njegovem osnovnem pravnem položaju 
vpišejo ti podatki: 

− Kot znaka vrste osnovnega pravnega položaja se vpiše splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. 

− Če v razmerju med etažnimi lastniki stavb obstaja skupna lastnina, se kot idealni delež se vpiše 1/1. Če so 
se etažni lastniki sporazumeli o oblikovanju solastnine, pa se vpiše ustrezen (solastniški) delež lastninske 
pravice, ki pripada etažnim lastnikom v posamezni stavbi. 

− Kot imetnik osnovnega pravnega položaja se pri skupni lastnini vpišejo ID (znaki) vseh stavb, pri 
solastnini pa ID (znak) tiste stavbe, etažni lastniki katere so imetniki ustreznega (solastniškega) idealnega 
deleža. 

4. Če je prostorski del predmet lastninske pravice, ki je kot akcesorna pravica vključena v lastninsko pravico (do 
določenega idealnega deleža) na nekaterih (in ne na vseh) prostorskih delih s položajem posameznega dela v 
etažni lastnini v posamezni stavbi (ima položaj posebnega skupnega dela96), se pri njem zaradi 
preglednejšega prikaza stvarnopravnih razmerij vpišeta dve vrsti osnovnih pravnih položajev. 

4.1. Prva vrsta osnovnega pravnega položaja se vpiše zaradi vpisa podatkov o vključeni akcesorni lastninski 
pravici in njenih imetnikih (vsakokratnih lastnikih prostorskih delov, v lastninsko pravico na katerih je 

                                                      
93 Pomen pravnega položaja posameznega dela v etažni lastnini je podrobneje razložen v razdelku 6.2.2. 
94 Pomen pravnega položaja splošnega skupnega dela (samo) ene stavbe je obširneje razložen v razdelku 6.2.3.1. 
95 Pomen pravnega položaja splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini je obširneje razložen v razdelku 6.2.3.3. 
96 Pomen pravnega položaja posebnega skupnega dela je obširneje razložen v razdelku 6.2.4. 
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vključena). Če je lastninska pravica na tem prostorskem delu vključena v lastninsko pravico na več kot 
enem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini tako, da med njenimi imetniki 
obstaja pravna skupnost solastnine, se vpiše toliko osnovnih pravnih položajev te vrste, kolikor je 
idealnih (solastniških) deležev. O tej vrsti se vpišejo ti podatki: 

− Kot znaka vrste osnovnega pravnega položaja se vpiše lastnina na posebnem skupnem delu stavbe v 
etažni lastnini. 

− Idealni delež se vpiše v višini, določeni za ustrezen prostorski del (kot imetnika tega osnovnega 
pravnega položaja) s pravnim poslom oziroma sodno odločbo o oblikovanju etažne lastnine. 

 − Kot imetnik osnovnega pravnega položaja se vpiše ID (znak) prostorskega dela (nepremičnina kot 
imetnica), v lastninsko pravico na katerem je vključena lastninska pravica na prostorskem delu s tem 
položajem (primerjaj tretji odstavek 14. člena ZZK-1). 

4.2. Druga vrsta osnovnega pravnega položaja se vpiše zaradi prikaza povezave s stavbo (glej razdelek 
6.9.3.2). Zato se vedno vpiše samo en položaj te vrste. O njem se vpišejo ti podatki: 

− Kot oznaka vrste osnovnega pravnega položaja se vpiše posebni skupni del stavbe v etažni lastnini. 

− Kot idealni delež se vpiše 1/1. 

− Kot imetnik osnovnega pravnega položaja se vpiše ID (znak) stavbe. 

6.9.4. Vpis prehoda predznamovane lastninske pravice, izvedenih pravic in pravnih dejstev (zaznamb) 

Pri presoji, katere vpise glede predznamovanih lastninskih pravic, izvedenih pravic in zaznamb, ki omejujejo 
lastninsko pravico (do celote ali do določenega idealnega deleža) na zemljiški parceli, ki je predmet 
preoblikovanja (oblikovanja etažne lastnine) moramo ustrezno upoštevati pravne posledice, ki jih ima 
oblikovanje etažne lastnine za te pravice oziroma zaznambe. Prehod teh pravic in zaznamb na prostorsk dele, ki 
z oblikovanjem etažne lastnine postanejo samostojen predmet lastninske pravice, je neposredna pravna posledica 
nastanka etažne lastnine (vpisa njenega oblikovanja v zemljiško knjigo). Njihov prehod nastane izvirno 
(neodvisno od volje lastnika zemljiške parcele, lastninska pravica na kateri se preoblikuje v etažno lastnino). 
Zato za vpis njihovega prehoda ni treba predložiti posebne listine in mora o ustreznih vpisih zemljiškoknjižno 
sodišče odločiti po uradni dolžnosti hkrati z odločitvijo o vpisu oblikovanja etažne lastnine v zemljiško knjigo. 

1. Predznamovana lastninska pravica in izvedene pravice, ki omejujejo razpolagalno upravičenje, vključeno v 
lastninski pravici, z oblikovanjem etažne lastnine vedno preidejo na lastninsko pravico na vsakem 
prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini.97 To pomeni, da lahko aplikacija (modul 
informacijskega sietam e-ZK za podporo odločanja in izvrševanja vpisov) na podlagi vrste pravice samodejno 
(v postopku odločanja o vpisu oblikovanja etažne lastnine) izvrši »prenos« teh pravic (pravno dosledneje 
njihov izbirs pri osnovnih pravnih položajih zemljišče parcele in vpis pri osnovnih pravnih položajih. Zato o 
prehodu teh pravic zemljiškoknjižno sodišče odloči hkrati (v istem postopku) z odločitvijo o vpisu 
oblikovanja etažne lastnine. Pri tem moramo biti pozorno, da takrat, ko taka pravica omejuje samo določen 
idelani delež lastninske pravice na zemljiški parceli, v postopku vpisa oblikovanja etažne lastnine aplikacija 
upošteva samo neposredno posledico tega oblikovanja in vpiše tako pravico pri vsakem prostorskem delu s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini pri osnovnem položaju z enakim idealnim deležem, do višine 
katerega je taka pravica prej omejevala lastninsko pravico na zemljiški parceli. Vpis »prenosa« te pravice na 
vse osnovne pravne položaje določenega prostorskega dela (na podlagi dovolila etažnega lastnika za njen 
vpis) in njen izbris pri preostalih prostorskih delih (na podlagi dovolila imetnika te pravice za njen izbris) ni 
neposredna pravna posledica oblikovanja etažne lastnine.98 Zato je te vpise treba zahtevati s posebnim 
predlogom, vloženim po vložitvi predloga za vpis oblikovanja etažne lastnine. 

                                                      
97 Posledice oblikovanja etažne lastnine za izvedene pravice, ki učinkujejo na razpolagalno upravičenje, in za predznamovane lastninske 

pravice, so podrobneje razložene v razdelku 6.3.2.2 
98 Obširneje o tem glej razdelek 6.3.2.3. 
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2. Pri izvedenih pravicah, ki omejujo upravičenje uporabe, vključeno v lastninski pravici, samo na podlagi vrste 
pravice ni mogoče presoditi, ali pravica preide na osnovne pravne položaje pri vseh ali nekaterih prostorskih 
delih.99 Zato o njihovem prenosu ni mogoče odločiti (izvršiti vpis) v postopku vpisa oblikovanja etažne 
lastnine, temveč je za vpis tega prenosa treba vložiti (vnesti) poseben predlog oziroma obvestilo. 

Smiselno enako velja za posamezne vrste zaznamb.100 

6.9.5. Shematski prikaz vpisov v zemljiški knjigi glede etažne lastnine 

V shemi 6.9.5 so prikazane pravne povezave nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine, prek njihovih 
osnovnih pravnih položajev. Prikaz je izdelan na primeru.  
Kratice v primeru in shemi 6.9.5 pomenijo: 
EL  etažna lastnina 
LP  lastninska pravica 
OP osnovni pravni položaj 
PSD posebni skupni del 
SSD splošni skupni del  

                                                      
99 Pravne posledice oblikovanja etažne za izvedene pravice, ki vključujejo upravičenje uporabe nepremičnine (služnosti, stavbno in 

najemno pravico), so podrobneje razložene v razdelku 6.3.2.4. 
100 Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine za zaznambe so obširneje pojasnjene v razdelku 6.3.3. 
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Primer: Predmet etažne lastnine (v širšem pomenu) so nepremičnine z osnovnimi pravnimi 
položaji, prikazanimi v preglednici. 

nepremičnina 
(ID znak) 

osnovni pravni položaj 

vrsta imetnik delež 

del 1373-112-1 vknjižena LP Ana Anovska 1/1 

del 1373-112-2 vknjižena LP Borut Borutovni 1/1 

del 1373-112-3 vknjižena LP Cene Cencasti 1/1 

del 1373-112-4 vknjižena LP Drago Dragasti 1/1 

del 1373-112-5 vknjižena LP Edi Edijevski 1/1 

del 1373-112-6 vknjižena LP Franci Frfra 1/1 

del 1373-112-7 vknjižena LP Gorazd Gozdar 1/1 

del 1373-112-8 vknjižena LP Hinko Hostnik 1/1 

del 1373-112-9 

lastnina na PSD del 1373-112-7 1/3 

lastnina na PSD del 1373-112-8 2/3 

posebni skupni del stavba 1373-112 1/1 

del 1373-112-10 splošni skupni del stavba 1373-112 1/1 

parcela 1373-12/3-0 splošni skupni del stavba 1373-112 1/1 

stavba 1373-112 

solastnina na SSD del 1373-112-1 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-2 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-3 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-4 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-5 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-6 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-7 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-8 1/9 

solastnina na SSD del 1373-112-9 1/9 

Prostorski deli 1373-112-1 do 1373-112-8 imajo pravni položaj posameznega dela v EL. 

Lastninska pravica na prostorskih delih 1373-112-1 do 1373-112-8 vključuje tudi lastninsko 
pravico do deleža 1/9 (deleža, vpisanega pri osnovnih pravnih položajih stavbe) na teh 
nepremičninah s položajem SSD: 
− prostorskem delu 1373-112-10,  
− zemljiški parceli 1373-12/3-0 in 
− preostalih prostorskih delih stavbe, ki niso posebej vpisani v katastru stavb in zemljiški knjigi. 

Lastninska pravica na prostorskem delu1373-112-7 vključuje tudi: 
− lastninsko pravico do deleža 1/3 na prostorskem delu 1373-112-9 (nepremičnini s položajem 

PSD) in 
− (posredno) dodatni delež do 1/27 (= 1/3 × 1/9) na obeh nepremičninah s položajem SSD 

Lastninska pravica na prostorskem delu z ID znakom 1373-112-8 vključuje tudi: 
− lastninsko pravico do deleža 2/3 na prostorskem delu 1373-112-9 (nepremičnini s položajem 

PSD) in 
− (posredno) dodatni delež do 2/27 (= 2/3 × 1/9) na obeh nepremičninah s položajem SSD 

Prostorski del 1373-112-9 ima pravni položaj posebnega skupnega dela. Lastninska pravica na 
njem je (kot akcesorna pravica) vključena v lastninsko pravico (vsakokratnega etažnega lastnina) 
na prostorskem delu 1373-112-7 do 1/3 in prostorskem delu 1373-112-8 do 2/3. 

Prostorski del 1373-112-10 in zemljiška parcela 1373-12/3-0 imata pravni položaj splošnega 
skupnega dela. Lastninska pravica na njiju je (kot akcesorna pravica) vključena v lastninsko 
pravico na vsakem prostorskem delu, ki je vpisan kot imetnik osnovnega pravnega položaja 
(solastnina na SSD) pri stavbi do deleža 1/9. 
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Shema 6.9.5: Osnovni pravni položaji nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaki pomenijo: 

  Lastninska pravica na izvorni nepremičnini () je vključena v lastninsko pravico na ponorni nepremičnini (  ) 

  Povezava nepremičnine s položajem SSD ali PSD s stavbo 

 

stavba 1373-112 

 

OP: solastnina na SSD 

1. delež 1/9, imetnik del 1373-112-1 

... 

7. delež 1/9, imetnik del 1373-112-7 

8. delež 1/9, imetnik del 1373-112-8 

9. delež 1/9, imetnik del 1373-112-9 

-------------------------------------------- 

položaj SSD stavbe imajo: 

− del 1373-112-10 

− parcela 1373-12/3-0 

− preostali (nevpisani) deli 

-------------------------------------------- 

položaj PSD stavbe ima: 

− del 1373-112-9 

del 1373-112-10 

OP: splošni skupni del 

delež 1/1, imetnik stavba 1373-112 

parcela 1373-12/3-0 

OP: splošni skupni del 

delež 1/1, imetnik stavba 1373-112 

del 1373-112-1 

OP: vknjižena LP, delež 1/1, imetnik Ana 

deli 1373-112-2 do 1373-112-6 so izpuščeni 

del 1373-112-7 

OP: vknjižena LP, delež 1/1, imetnik Gorazd 

del 1373-112-9 

OP: lastnina na PSD, delež 1/3, imetnik del 1373-112-7 

OP: lastnina na PSD, delež 2/3, imetnik del 1373-112-8 

OP: posebni skupni del, delež 1/1, imetnik stavba 1373-112 

del 1373-112-8 

OP: vknjižena LP, delež 1/1, imetnik Hinko 

deli, ki niso vpisani v katastru, in 
jih »predstavlja« stavba 
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7. poglavje: Nedokončana etažna lastnina 

7.1. Razlogi nastanka nedokončane etažne lastnina 

7.1.1. Splošno 

Izraz nedokončana etažna lastnina uporabljamo za stvarnopravna razmerja, ki so nastajala v prejšnji družbeni 
ureditvi (v obdobju družbeno usmerjene stanovanjske gradnje), in vse do 1. januarja 2003, ko je začel veljati 
SPZ. Pri presoji teh razmerij moramo upoštevati, da je šele SPZ (znova) uveljavil pravilo o povezanosti 
zemljišča s stavbo, po katerem je lastninska pravica na stavbi vključena v (akcesorna) lastninsko pravico na 
zemljišču (6. člen SPZ) in določil jasna pravila o nastanku etažne lastnine, po katerih ta nastane s 
preoblikovanjem lastninske pravice na zemljišču, ki do oblikovanja etažne lastnine vključuje tudi lastninsko 
pravico na stavbi oziroma prostorskih delih stavbe in po katerih je vpis etažne lastnine (oziroma dosledneje 
prostorskih delov stavbe kot samostojnih predmetov lastninske pravice) nujna predpostavka nastanka etažne 
lastnine. 

Zaradi pravilne presoje vsebine stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine mora upoštevati pravna 
pravila, ki so veljala ob njenem nastanku in ki so se pomembno razlikovala od sedanjih pravnih pravil, določenih 
v SPZ. Za presojo teh razmerij so najpomembnejši prejšnji predpisi, prikazani v preglednici 7.1.1. 

Preglednica 7.1.1: Prejšnji predpisi, pomembni za presojo nedokončane etažne lastnine 

kratica predpis 

Navodilo/59 

Navodilo o zemljiškoknjižnih vpisih nacionaliziranih najemnih stavb in 
stavbnih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 49/59) 
Začelo je veljati 9. decembra 1959.  
Izdano je bilo za izvajanje Zakona o nacionalizaciji najemnih zgrad in 
gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52/58). 

Navodilo/77 Navodilo o vknjižbi pravic na delih stavb in o vodstvu zemljiške knjige 
»E« (Uradni list SRS, št. 22/77) 

Pravilnik/95 
Pravilnik o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 33/95) 
Začel je veljati 31. decembra 1995. 

SZ/91 

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 − odločba US, 
9/94, 21/94, 22/94 − odločba US, 29/95 − ZPDF, 23/96, 24/96 − odločba US, 
44/96 − odločba US, 23/96, 1/00, 22/00 − ZJS, 87/02-SPZ in 29/03 − odločba 
US) 
Začel je veljati 19. oktobra 1991. 
Po tretji alineji prvega odstavka 273. člena SPZ so 1. januarja 2003 nehali 
veljati 12., 13, 14., 15., 17., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 31., 32., 33., 35., 36. in 
38. člen SZ/91.  
Preostali členi (razen pravil o privatizaciji) so nehali veljati 14. oktobra 2003 
(prvi odstavek 196. člena SZ-1). 

Ukaz/47 

Ukaz o veljavnosti pravnih pravil o nedopustnosti lastninske pravice na 
fizičnih delih zgradb iz zakona o notranji ureditvi, osnavljanju in 
popravljanju zemljiških knjig (Uradni list FLRJ, št. 3/47 in 18/49) 
Veljal je od 10. januarja 1947 do 1. julija 1954 (63. člen ZPSZ/54). 

ZLDS/59 

Zakon o lastnini na delih stavb (Uradni list FLRJ, št. 16/59, 48/59, 12/62; 
Uradni list SFRJ, št. 10/65 in 57/65) 
Začel je veljati 22. julija 1959. Od 1. janarja 1974 se je uporabljal kot 
republiški zakon.  
Nehal je veljati 31. julija 1976 (36. člen ZPDS/76). 
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kratica predpis 

ZPDS/76 

Zakon o pravicah na delih stavb (Uradni list SRS, št. 19/76) 
Zakon je začel veljati 31. julija 1976. 
Po 159. členu SZ/91 so 19. oktobra 1991 nehali veljati 1. do 25. člen.  
Preostali členi (26. do 37. člen) so bili razveljavljeni 16. julija 1995 (148. člen 
ZZK/95). Pravila, določena v 26. členu (o načrtu posameznih delov stavbe) so 
se po razveljavitvi uporabljala do 31. decembra 1995, ko je začel veljati 
PVZK. 

ZPPLPS 

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih 
stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99, 35/00 − sklep US, 43/01 
− odločba US, 97/01, 32/02 − odločba US, 97/01, 15/03, 58/03 − ZZK-1) 
Veljal je od 19. novembra 1999 do 19. novembra 2004. 

ZPN/76 
Zakon o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/76 in 42/86) 
Veljal je od 31. julija 1976 do 25. julija 1997 (156. člen ZSZ/97). 

ZPZS/54 

Zakon o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni list FLRJ, št. 26/54, 19/55, 
48/58, 30/62, 53/62 in Uradni list SFRJ št. 15/65, 57/65, 17/67, 11/74 in 56/80.  
Začel je veljati 1. julija 1954. Od 1. janarja 1974 se je uporabljal kot 
republiški zakon (razen 33., 40.b, 40.c člena ter 41. do 45. člena). 
Prenehal je veljati 31. julija 1976 (21. člen ZPN/76). 

ZSR/74 
Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 18/74, 10/76) 
Veljal je od do 10. novembra 1982. 

ZSR/82 
Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82, 14/84) 
Veljal je od 10. novembra 1982 do 19. oktobra 1991 (159. člen SZ/91) 

ZSZ/97 

Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 − odločba US, 
1/00 − odločba US, 67/02 − ZV-1, 110/02 − ZUreP-1 (8/03 popr.), 110/02 − 
ZGO-1) 
Veljal je od 25. julija 1997 do 1. januarja 2003. 

ZTLR 

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 
(20/80 popr.), 36/90, RS, št. 50/02− odločba US, 87/02 − SPZ) 
Začel je veljati 1. septembra 1980. 
Uporabljati se je prenehal 1. januarja 2003 (prvi odstavek 274. člena SPZ). 

ZZK/95 

Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95, 50/02 − odločba US, 
58/03 − ZZK-1) 
Veljal je od 16. julija 1995 do 16. septembra 2003 (1. točka prvega odstavka 
274. člena ZZK-1) 

Najpomembnejše razlike med ureditvijo v SPZ in ureditvijo v prejšnjih predpisih lahko strnemo tako: 

1. V obodbju od leta 1954 do 2003, je bila stavba samostojen predmet lastninske pravice. V lastninsko pravico 
na stavbi je bila vključena (akcesorna) lastninska pravica (če je bilo zemljišče v zasebni lastnini) oziroma 
pravica uporabe (če je bilo zemljišče v družbeni lastnini) zemljišča, na katerem stoji stavba, in zemljišča, 
potrebnega za njeno redno uporabo. Pogosto to zemljišče (ki je bilo praviloma v družbeni lastnini) ni bilo 
odmerjeno kot samostojna zemljiška parcela. Ta pravna pravila so obširneje razložena v razdelku 7.1.2. 

2. V večini primerov je nedokončana etažna lastnina nastala s tem, ko je investitor lastninsko pravico (oziroma 
pravico uporabe) na stavbi razdelil na prostorske dele te stavbe, ki so bili zaključena funkcionalna celota 
(posamezna stanovanja). To je storil tako, da je ločeno razpolagal s temi deli (jih prodal). Po prejšnjih 
predpisih namreč vpis (oblikovanja) etažne lastnine v zemljiško knjigo ni bil predpostavka njenega nastanka. 
Prejšnja pravna pravila o nastanku etažne lastnine so podrobneje obravnavana v razdelku 7.1.3. 

Vsebina ureditve v prejšnjih predpisih je hkrati podlaga za opredelitev tistih značilnosti stvarnopravnih 
razmerij glede nedokončane etažne lastnine, ki so pomembne za presojo predpostavk (pogojev) za vpis 
(vzpostavitve oziroma dokončanja) nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo. Te značilnosti so 
podrobneje razložene v razdelku 7.2.4. 
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7.1.2. Stavba kot samostojen predmet astninske pravice in ureditev pravnega položaja zemljišč v letih 
1954 do 2003 

V obdobju od 1946 do 1959 je bila večina stavbnih zemljišč podržavljenih (zaplenjenih ali nacionaliziranih) 
in so postala družbena lastnina. Družbena lastnina je vključevala enaka upravičenja kot lastninska pravica 
(zasebna lastnina).Od (klasične, stvarnopravne) lastninske pravice se je razlikovala po tem, da nosilca 
upravičenja uporabe in razpolagalnega upravičenja nista bili isti osebi. Imetnik razpolagalnega upravičenja je 
bila lokalna skupnost (občina). Vsebina razpolagalnega upravičenja (zanj se je uporabljal izraz pravica 
upravljanja stavnega zemljišča) je bila omejena, saj družbene lastnine ni bilo dovoljeno prenesti, temveč je 
lokalna skupnost z družbeno lastnino na zemljšču lahko razpolagala samo tako, da je na zemljišču ustanovila 
pravico uporabe za gradnjo.101 Oseba, ki ji je bilo zemljišče dodeljeno v uporabo za gradnjo, je z izgradnjo 
stavbe na njej izvirno pridobila samostojno lastninsko pravico (če je bila fizična oseba ali civilna pravna oseba) 
oziroma pravico uporabe stavbe (če je bila družbena pravna oseba). Hkrati se je v lastninsko pravico na stavbi 
vključila pravica uporabe zemljišča, na katerem je bila zgrajena stavba, v obsegu, potrebnem za redno rabo 
stavbe.102 

Že v obdobju od 1. julija 1954 do 31. julija 1976 je po prvem odstavku 6. člena ZPZS/54 stavba lahko 
pridobila značilnost samostojnega objekta lastninske pravice tudi, če je stala na zemljišču, na katerem je bila 
lastninska pravica. Pravica uporabe na zemljišču v družbeni lastnini pa je bila vedno vključena v (akcesorna) 
lastinsko pravico na stavbi.103 

V odbodbju od 31. julija 1976 do 25. julija 1997 je bilo dosledno uveljavljeno pravilo, ki je zrcalno 
sedanjemu pravilu, določenemu v 6. členu SPZ. Po 7. členu ZPN/76 je bila lastninska pravica na stavbi 
samostojna (v tem pomenu, da je bila stavba samostojen predmet lastninske pravice), ne glede na to, ali je bilo 
zemljišče, na katerem je stala, v družbeni ali zasebni lastnini. Lastninska pravica na zemljišču v zasebni lastnini 
oziroma pravica uporabe na zemljišču v družbeni lastnini pa je bila vključena v (akcesorna) lastninsko pravico 
na stavbi.104 

Dne 25. julija 1997 sta začela veljati ZSZ/97 (ki je razveljavil ZPN/76) in ZLNDL. Po prvem odstavku 2. 
člena in prvem odstavku 3. člena ZLNDL je na nepremičnini v družbeni lastnini (fizična ali pravna) oseba, ki je 
ob uveljavitvi ZLNDL imela pravico uporabe te nepremičnine, z uveljavitvijo ZLNDL pridobila lastninsko 
pravico. Zato se je z uveljavitvijo ZLNDL pravica uporabe na zemljišču v družbeni lastnini, ki je bila vključena 
v lastninsko pravico na stavbi, spremenila v lastninsko pravico To pomeni, da je lastnik stavbe z uveljavitvijo 

                                                      
101 Primerjaj Alojzij Finžgar, Družbena lastnina, ČZ Uradni list SRS, Ljubljana 1979, stran 44: »Upravljanje ... je poseben pravni institut, 

ki v zakonu o združenem delu ni podrobneje urejen. To ni samoupravna pravica upravljanja, ki jo imajo po zakonu o združenem delu 
glede družbenih sredstev delavci in delovni ljudje. To je pravica občine po ustavnih predpisih, ki govore o pravici in obveznosti 
občine, da ureja uporabo zemljišč in dobrin v splošni rabi (glej npr. 117. člen ustave SFRJ). Obsega torej pravice, obveznosti in 
odgovornosti glede urejanja, dajanja v uporabo in varstva. Stavbno zemljišče v družbeni lastnini upravlja občina v imenu družbene 
skupnosti. 

102 Primerjaj Alojzij Finžgar, Družbena lastnina, ČZ Uradni list SRS, Ljubljana 1979, stran 51: »Pravica uporabe stavbnega zemljišča v 
družbeni lastnini obsega pravico uporabljati to zemljišče na način, da se na njem postavi stavba ali drug gradbeni objekt in da se 
uporablja za potrebe tega objekta. Ta pravica ima stvarnopravne učinke, učinke proti tretjim osebam. ... Ta pravica ima določeno 
premoženjsko vrednost, ni pa civilna premoženjska pravica. Ta pravica je kot individualna pravica občana na določene koristi, ki jih 
daje družbeno sredstvo, del pravnega režima stavbnega zemljišča v družbeni lastnini.« 

103 6. člen ZPZS/54 je določal: 
»(1) Z odtujitvijo zemljišča. na katerem je lastninska pravica, se prenese tudi lastninska pravica na stavbi, ki stoji na njem, če ni v 
pogodbi drugače določeno. 
(2) Z odtujitvijo stavbe, ki je družbena lastnina, pridobitelj stavbe ne pridobi lastninske pravice na zemljišču v družbeni lastnini, na 
katerem stoji stavba, pač pa pridobi pravico uporabe tega zemljišča, dokler je na njem stavba.  
(3) S prenosom pravice uporabe ali odtujitvijo kmetijskega zemljišča v družbeni lastnini pridobitelj zemljišča ne pridobi hkrati pravice 
uporabe oziroma lastninske pravice na kmetijskem poslopju, ki stoji na njem, če ni v pogodbi drugače določeno.« 

104 7. člen ZPN/76 je določal: 
»(1) S prenosom pravice uporabe na stavbi v družbeni lastnini se prenese tudi pravica uporabe na zemljišču pod stavbo in na 
zemljišču, ki je potrebno za njeno redno uporabo. 
(2) S prenosom lastninske pravice na stavbi, ki stoji na zemljšču v družbeni lastnini, se prenese tudi pravica uporabe na zemljišču pod 
stavbo in na zemljišču, ki je potrebno za njeno redno uporabo; če je stavba na zemljišču, na katerem je lastninska pravica, se prenese 
hkrati s prenosom lastninske pravice na stavbi tudi lastninska pravica na zemljišču pod stavbo in na zemljišču, ki je potrebno za njeno 
redno rabo.« 
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ZLNDL izvirno pridobil lastninsko pravico na zemljišču, na katerem je (ob uveljavitvi ZLNDL) stala stavba in 
ki je bilo potrebno za njeno redno rabo. 

Čeprav je ZSZ/97 razveljavil ZPN/76, pravila o razmerju med lastninsko pravico na stavbi in lastninsko 
pravico na zemljišču (ki ga je prej določal 7. člen ZPN/76) ni določil. Ker je ZSZ/97 začel veljati hkrati z 
uveljavitvijo ZLNDL, so ob njegovi uveljavitvi sicer prenehali položaji, pri katerih je stavba (na kateri je 
obstajala lastninska pravica) stala na zemljišču v družbeni lastnini (saj je lastnik stavbe pridobil lastninsko 
pravico na zemljišču). Vendar to samo po sebi ne pomeni, da je s tem stavba izgubila značilnost (pravno 
lastnost) samostojnega objekta lastninske pravice. Pri tem je treba upoštevati, da je bila po 7. členu ZPN/76 
stavba samostojen predmet lastninske pravice tudi takrat, ko je stala na zemljišču v zasebni lastnini, in je bila 
tudi pri teh položajih lastninska pravica na zemljišču vključena v (akcesorna) lastninsko pravico na stavbi. Niti 
ZSZ/97 niti ZLNDL nista določili prehodne določbe, po kateri bi se spremenilo razmerje med lastninsko pravico 
na stavbi in lastninsko pravico na zemljišču tako, da bi se lastninska pravica na stavbi vključila v lastninsko 
pravico na zemljišču. Zato lahko sklenemo, da je do 1. januarja 2003 razmerje med tema lastninskima 
pravicama ostalo enako v tem pomenu, da je lastninska pravica na stavbi vključevala lastninsko pravico na 
zemljišču in da je bila stavba samostojen predmet lastninske pravice. Pravilnost tega sklepa potrjuje tudi to, da je 
šele SPZ v prvem odstavku 271. člena (kot prehodni določbi) določil, da z njegovo uveljavitvijo stavba postane 
sestavina zemljišča (v tem pomenu, da se lastninska pravica na stavbi, vključi v lastninsko pravico na zemljišču), 
če je bila ob njegovi uveljavitvi imetnik lastninske pravice na stavbi in zemljišču ista oseba. 

7.1.3. Ureditev etažne lastnine v letih 1958 do 2003 

7.1.3.1 Uvodno 

Za presojo stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine je pomembna vsebina ureditve v določenem 
obodbju, ki je podlaga za odgovore na ta vprašanja: 

− Ali je etažna lastnina (v pomenu samostojne lastninske pravice na prostorskem delu stavbe) lahko nastala? 

− Kako je etažna lastnina nastala (kakšne so bile predpostavke njenega nastanka)? 

− Kakšne so bile značilnosti pravnega položaja zemljišča in prostorskih delov stavbe, namenjenih uporabi vseh 
ali nekaterih posameznih delov v etažni lastnini, in značilnosti pravne skupnosti etažnih lastnikov glede teh 
nepremičnin v skupni uporabi? 

Zato je ureditev etažne lastnine v posameznih obdobjih v nadaljevanju obravnavana po enaki sistematiki. 

7.1.3.2 Obdobje od 10. januarja 1947 do 22. julija 1959 

V prvem povojnem obdobju od 10. januarja 1947 do 1. julija 1954 etažna lastnina ni mogla nastati, saj je 
bilo po 2. členu Ukaza/47 izrecno prepovedano, da bi bil prostorski del stavbe samostojen predmet lastninske 
pravice.105 

Ukaz/47 je razveljavil ZPSZ/54. Po 7. členu ZPSZ/54 so bili prostorski deli stavb znova lahko samostojen 
predmet pravnega prometa (in samostojne lastninske pravice).106 V obdobju od 1. julija 1954 (ko je začel veljati 
ZPSZ/54) do 22. julija 1959 (ko je začel veljati ZLDS/59) etažna lastnina ni bila celovito urejena. Vendar so že 
v tem obdobju začeli nastajati prvi položaji vpisane nedokončane etažne lastnine. Razlog zanje je bil, da so bila 

                                                      
105 2. člen Ukaza/47 je določal: 

»(1) Za fizične dele zgradb, ki se ne morejo šteti za samostojne stvari, npr. za posamezna nadstropja ali za posamezne prostore iste 
hiše, se ne morejo ustanavljati posebej zemljiškoknjižni vložki in se zanje tudi ne more izposlovati vpis samostojne lastninske pravice. 
(2) Pogodbe o odsvojitvi lastninske pravice na idealnem delu zemljišča, ki vsebujejo ali prikrivajo odsvojitev fizičnih delov zgradbe, 
se štejejo za neobstoječe.« 

106 7. člen ZPSZ/54 je določal: 
»(1) V prometu so lahko tudi posamezni deli stavb (stanovanja in poslovni prostori). 
(2) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za promet s posameznimi deli stavbe, če niso v posebnem zveznem predpisu 
posamezna vprašanja drugače urejena.« 
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ob nacionalizaciji najemnih stavb in stavbnih zemljišč, posamezna stanovanja ali poslovni prostori izvzeti iz 
nacionalizacije, in je zato na njih ostala (samostojna) lastninska pravica (primerjaj 5. in 6. točko Navodila/59).107 

7.1.3.3 Obdobje od 22. julija 1959 do 31. julija 1976 (ZLDS/59) 

V obdobju, v katerem je veljal ZLDS/59, je posamezen del lahko postal samostojen predmet lastninske 
pravice (etažne lastnine), čeprav lastninska pravica na preostalih posameznih delih ni bila razdeljena, oziroma 
dosledneje, čeprav preostali prostorski deli v stavbi niso imeli položaja samostojnega predmeta lastninske 
pravice (ker so bili praviloma v družbeni lastnini). Po 36. členu ZLDS/59 je bilo mogoče predlagati vpis 
(vknjižbo) etažne lastnine samo glede nekaterih (in ne vseh) posameznih delov v etažni lastnini. Zato ta vpis 
nedvomno ni imel oblikovalnih učinkov za nastanek stvarnopravnih (in družbenolastninskih) razmerij etažne 
lastnine. ZLDS/59 ni določal posebnih pravnih pravil o (razpolagalnem) pravnem poslu, ki je povzročil nastanek 
etažne lastnine. Zato je etažna lastnina lahko nastala tako, da je lastnik oziroma investitor (gradnje) stavbe 
odsvojil posamezne del te stavbe (kot samostojen predmet lastninske pravice). S tem je razdelil stavbo (kot 
predmet lastninske pravice) na posamezne prostorske dele, ki so postali samostojen predmet lastninske pravice. 

Pravni položaj zemljišč in prostorskih delov, ki so bili po namenu splošni ali posebni skupni deli stavbe, je 
bil odvisen od tega, ali je bilo zemljišče oziroma prostorski del v družbeni ali zasebni lastnini. Če je stavba stala 
na zemljišču v družbeni lastnini, so imeli etažni lastniki skupno trajno pravico uporabe tega zemljišča. Pri 
večstanovanjski stavbi so bili tudi prostorski deli, ki so bili po namenu splošni ali posebni skupni deli stavbe, v 
družbeni lastnini, zato so tudi na njih etažni lastniki imeli skupno trajno pravico uporabe. Pri družinski 
stanovanjski hiši je na splošnih in posebnih skupnih delih lahko obstajala lastninska pravica. V takem primeru je 
na teh nepremičninah obstajala pravna skupnost skupne lastnine (vsakokratnih) lastnikov posameznih delov v 
etažni lastnini.108 

V drugem odstavku 7. člena ZLDS/59 je bilo določeno pravilo o vključenosti (akcesornosti) pravice uporabe 
oziroma lastninske pravice na nepremičninah, ki so bile po namenu splošni ali posebni skupni deli stavbe, v 
lastninsko pravico na posameznem delu v etažni lastnini z enako vsebino, kot ga zdaj določa četrti odstavek 105. 
člena SPZ.109 

Vzajemna razmerja med etažnimi lastniki so se uredila s splošnimi pogoji (prvi odstavek 25. člena 
ZLDS/59) ali s pogodbo (27. člen ZLDS/59). Splošni pogoji (oziroma pogodba) o vzajemnih razmerjih so 
učinkovali tudi proti poznejšim pridobiteljem posameznih delov (drugi odstavek 25. člena oziroma 28. člen 
ZLDS/59) in so imeli značilnost avtonomnih pravil pravne skupnosti etažnih lastnikov, torej enako značilnosto 
kot jo ima zdaj pogodba o medsebojnih razmerjih iz 116. člena SPZ. Splošne pogoje (oziroma pogodbo) je bilo 
po tretjem odstavku 42. člena ZLDS/59 treba predložiti zemljiškoknjižnemu sodišču zaradi njihove vložitve v 
zbirko listin in s tem njihove javne dostopnosti (in ne zaradi tega, ker bi imeli značilnost razpolagalnega 
pravnega posla, ki bi povzročil nastanek etažne lastnine). 

                                                      
107 Navodilo/59 je bilo izdano za izvajanje Zakona o nacionalizaciji najemnih zgrad in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52/58). V 

njem je bila vknjižba (vpis) stavb in delov stavb urejena tako: 
»5. Sodišče vknjiži družbeno lastnino na celi stavbi tudi v primeru, kadar so samo posamezni ali vsi posamezni deli stavbe izvzeti od 
nacionalizacije. 
Dokler se ne ustanovi zemljiška knjiga »E«, ugotovi sodišče v takem primeru po uradni dolžnosti v lastninskem listu 
zemljiškoknjižnega vložka za nacionalizirano stavbo z zaznambo, kateri njeni posamezni deli so izvzeti od nacionalizacije in kdo so 
njihovi lastniki. 
6. Dokler se ne ustanovi zemljiška knjiga »E«, je dovoljen začasno na podlagi pogodbe o odtujitvi prenos posameznih delov stavb na 
ta način, da se v lastninskem listu z zaznambo ugotovi prenos lastnine od dotedanjega na novega lastnika.« 

108 5. člen ZLDS/59 je določal: 
»(1) Na skupnih delih večstanovanjske hiše, ki služijo stavbi kot celoti (...) imajo vsi lastniki posameznih delov trajno pravico uporabe. 
(2) Na skupnih delih večstanovanjske hiše, ki služijo samo nekaterim, ne pa vsem posameznim delom stavbe (...) imajo lastniki teh 
posameznih delov trajno pravico uporabe. 
(3) Deli družinske stanovanjske hiše, ki služijo stavbi kot celoti ali pa samo nekaterim njenim posameznim delom, so skupna nedeljiva 
lastnina vseh lastnikov posameznih delov oziroma tistih lastnikov, ki služijo njihovim delom.« 

109 Drugi odstavek 7. člena ZLDS/59 je določal: »Pravice, ki jih ima lastnik na stavbni parceli, na kateri stoji stavba, in na delih stavbe, ki 
služijo stavbi kot celoti ali pa samo nekaterim njenim posameznim delom, so nedeljivo zvezane z njegovim posameznim delom stavbe, 
in so torej vse spremembe v pravicah na tem delu nanašajo tudi na te pravice.« 
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7.1.3.4 Obdobje od 31. julija 1976 do 19. oktobra 1991 (ZPDS/76) 

Po 8. členu ZPDS/76 je etažna lastnina lahko nastala s spremembo (preoblikovanjem) idealnega deleža 
lastninske pravice na stavbi v etažno lastnino (lastninsko pravico na posameznem delu stavbe).110 Pri presoji tega 
pravila moramo upoštevati, da je bila stavba po 7. členu ZPN/76 samostojen predmet lastninske pravice. 
Pogodba o spremembi idealnih delov stavbe (idealnih deležev lastninske pravice na stavbi) v etažno lastnino iz 
drugega odstavka 8. člena ZPDS/76 (zanjo se je uporabljal izraz pogodba o ustanovitvi etažne lastnine − 
primerjaj točko b) v prvem odstavku 6. točke Navodila/77) je imela značilnost (pravno naravo) razpolagalnega 
pravnega posla. Pri uporabi teh pravil moramo upoštevati, da investitor (oseba, ki je investirala gradnjo stavbe, 
in s tem postala njen lastnik do celote) v večini primerov (zanesljivo v več kot 90 odstotkih vseh primerov) ni 
prodajal idealnih deležev lastninske pravice na stavbi, temveč je bil predmet prodajnih pogodb posamezno 
stanovanje. To pomeni, da je razpolagalni pravni posel (akt o spremembi lastninske pravice na stavbi v etažno 
lastnino) izvedel že investitor ob prodaji stanovanj (primerjaj tudi prvi odstavek 3. točke ter 5. in 6. točko 
Navodila/77). 

Po 25. členu ZPDS/76 so etažni lastniki lahko zahtevali vknjižbo etažne lastnine na svojih posameznih delih 
stavbe. Iz pravila izhaja, da je etažna lastnina nastala že pred njenim vpisom v zemljiško knjigo. Zato tudi po 
ZPDS/76 vpis etažne lastnine ni imel oblikovalnih učinkov za nastanek stvarnopravnih (in družbenolastninskih) 
razmerij etažne lastnine. Temveč je imel njen vpis samo publicitetne učinke (glej tudi razdelek I obrazložitve k 
Navodilom/77111). Vpis je bilo mogoče predlagati samo glede vseh posameznih delov v etažni lastnini v stavbi. 

Pravni položaj zemljišča, na katerem je stala stavba, in zemljšča, potrebnega za njeno redno uporabo, je bil 
odvisen od tega, ali je bilo to zemljišče družbena ali zasebna lastnina. Na zemljišču v družbeni lastnini so imeli 
lastniki posameznih delov skupno trajno pravico uporabe, zemljišče v zasebni lastnini pa je bilo predmet njihove 
skupne lastnine.112 Enak pravni položaj so imeli tudi prostorski deli stavbe, ki so bili bili po namenu splošni ali 
posebni skupni deli stavbe.113  

V drugem odstavku 7. člena ZPDS/76 je bilo določeno pravilo o vključenosti (akcesornosti) pravice uporabe 
oziroma lastninske pravice na nepremičninah, ki so bile po namenu splošni ali posebni skupni deli stavbe, v 

                                                      
110 8. člen ZPDS/76 je določal: 

»(1) Vsak lastnik oziroma uporabnik idealnega dela stavbe ima pravico zahtevati, da se njegov idealni del stavbe spremeni v etažno 
lastnino na določenem posameznem delu stavbe, če je to glede na vrednost idealnega dela, velikost stavbe, število prostorov in njihovo 
razporeditev mogoče. 
(2) Če se vsi lastniki in uporabniki idealnih delov stavbe strinjajo glede spremembe idealnih delov stavbe v etažno lastnino, morajo o 
tem skleniti pogodbo v pismeni obliki. 
(3) Če ne pride do sporazuma, odloči o zahtevi za spremembo idealnih delov stavbe v etažno lastnino sodišče v nepravdnem postopku 
ob upoštevanju vseh okoliščin, ki so za to pomembne.« 

111 V razdelku I. obrazložitve k Navodilu/77, ki je bila objavljena hkrati z Navodilom/77 je navedeno: »Kot neko specifično in našim 
razmeram prilagojeno obliko lastnine na nepremičninah je etažno lastnino − lastninsko pravico in pravico uporabe na posameznih 
delih stavbe − uvedel že zvezni zakon o lastnini na delih stavb (prečiščeno besedilo objavljeno v Uradnem listu FLRJ, št. 43/65 in 
57/65), ki se je pozneje uporabljal (po določilu 2. točke 1. člena zakona o nadaljnji uporabi nekaterih zveznih zakonov na območju 
SRS, Uradni list SRS, št. 35/73), kot republiški zakon do uveljavitve sedaj veljavnega republiškega zakoa o pravicah na delih stavb 
(Uradni list SRS, št. 19/76). Tako prvi kot tudi sedaj veljavni republiški zakon obravnavata materijo s področja pravne evidence 
nepremičnin (podčratala N. P.) le v tistem obsegu, kolikor je glede na naše specifične potrebe nujno za etažno lastnino spričo dejstva, 
da stara pravna pravila civilnega prava pravic na delih stavb sploh niso obravnavala oziroma so jih obravnavala samo kot izjemo.« 

112 6. člen ZPDS/76 je določal: 
»(1) Če stoji stavba v etažni lastnin na zemljišču v družbeni lastnini, imajo etažni lastniki skupno trajno pravico uporabe na zemljišču, 
na katerem stoji stavba, in na zemljišču, ki je potrebno za njeno redno rabo. 
(2) Če stoji stavba v etažni lastnin na zemljišču, na katerem je lastninska pravica, je zemljišče, na katerem stoji stavba, in zemljišče, ki 
je potrebno za njeno redno rabo, skupna lastnina lastnikov posameznih delov stavbe.« 

113 Prvi in drugi odstavek 4. člena ZPDS/76 sta določala: 
»(1) Na skupnih delih stavb v etažni lastnini, ki služijo stavbi kot celoti (...), imajo vsi etažni lastniki skupno trajno pravico uporabe, če 
je taka stavba v družbeni lastnini, če pa stavba ni v družbeni lastnini, so ti deli njihova skupna lastnina. 
(2) Na skupnih delih stavbe v etažni lastnini, ki služijo samo nekaterim, ne pa vsem posameznim delom stavbe (...), imajo etažni 
lastniki teh posameznih delovv stavbe skupno trajno pravico uporabe, če je taka stavba v družbeni lastnini; če pa stavba ni v družbeni 
lastnini, so ti deli njihova skupna lastnina.« 
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lastninsko pravico na posameznem delu v etažni lastnini z enako vsebino, kot ga zdaj določa četrti odstavek 105. 
člena SPZ.114 

Vzajemna razmerja med etažnimi lastniki so se uredila s pogodbo o vzajemnih razmerjih (prvi odstavek 19. 
člena ZPDS/76). Pravila pogodbe o vzajemnih razmerjih so po tretjem odstavku 19. člena ZPDS/76 učinkovala 
tudi v razmerju do poznejših pridobiteljev posameznih delov stavbe. Zato so imela pravila pogodbe o vzajemnih 
razmerjih značilnost avtonomnih pravil pravne skupnosti etažnih lastnikov, torej enako značilnosto kot jo ima 
zdaj pogodba o medsebojnih razmerjih iz 116. člena SPZ. Pogodbo je bilo po tretjem odstavku 36. člena 
ZPDS/76 treba predložiti zemljiškoknjižnemu sodišču zaradi vložitve v zbirko listin in s tem zagotovitvijo njene 
javne dostopnosti (in ne zaradi tega, ker bi imela značilnost razpolagalnega pravnega posla, ki bi povzročil 
nastanek etažne lastnine).  

7.1.3.5 Obdobje od 19. oktobra 1991 do 1. januarja 2003 (SZ/91) 

SZ/91 je urejal samo etažno lastnino na večstanovanjski stavbi (hiši). Po 7. členu SZ/91 je za večstanovanjsko 
hišo veljala hiša z dvema ali več stanovanji in hiša, v kateri so tudi poslovni in drugi nestanovanjski prostori, če 
so stanovanja v pretežni večini glede na celotno površino hiše. Ker je SZ/91 razveljavil vsa pravila, določena v 
1. do 25. členu ZPSD/76, je s tem povzročil pravno praznino glede etažne lastnine v stavbah, v katerih so bili 
samo (ali pretežno) poslovni prostori. Namen (ratio) razveljavitve 1. do 25. člena ZPSD/76 v celoti (in ne samo 
glede večstanovanjskih hiš po SZ/91) nedvomno ni bil prepovedati obstoja in nastanka etažne lastnine na 
poslovnih stavbah, saj bi sicer SZ/91 v prehodnih določbah določil pravila o ukinitvi take etažne lastnine. Zato 
moramo pravno praznino pripisati spodrsljaju (zakonodajnotehnični nedoslednosti) zakonodajalca. To pomeni, 
da je v obdobju od 19. oktobra 1991 do 1. januarja 2003 lahko nastala tudi etažna lastnina na poslovnih stavbah 
in da so se zanjo smiselno uporabljala pravila SZ/91 o etažni lastnini na večstanovanjski stavbi. 

Glede nastanka etažne lastnine je ureditev v 13. členu SZ/91 po vsebini ostala enaka kot v 8. členu 
ZPSD/76, le da je bilo v 13. členu SZ/91 nedosledno zapisano, da se v etažno lastnino spremeni »solastniški 
delež, ki ga ima solastnik na skupnih prostorih stanovanjske hiše«.115 Ob uveljavitvi SZ/91 je še vedno veljal 
ZPN/76, po katerem je bila samostojen predmet lastninske pravice stavba (primerjaj 7. člen ZPN/76). Zato se je 
po 13. členu SZ/1 (pravno dosledno) v etažno lastnino lahko spremenil solastniški delež na stavbi. Posledica 
ustanovitve etažne lastnine pa je bila pridobitev solastniškega deleža na skupnih delih stavbe (primerjaj tretji 
odstavek 12. člena SZ/91). Pri uporabi teh pravil moramo upoštevati, da tudi v obdobju po 19. oktobru 1991, 
investitor v večini primerov ni prodajal idealnih (solastniških) deležev stavbe, temveč je bil predmet prodajnih 
pogodb posamezno stanovanje. To pomeni, da je razpolagalni pravni posel (akt o spremembi lastninske pravice 
na stavbi v etažno lastnino) izvedel že investitor ob prodaji stanovanj. 

Pravni položaj zemljišč in prostorskih delov, ki so bili po namenu splošni ali posebni skupni deli stavbe, je 
uredil tretji odstavek 12. člena SZ/91, po katerem so bile te nepremičnine v solastnini vseh etažnih lastnikov. Pri 
presoji pomena tretjega odstavka 12. člena SZ/91 moramo upoštevati, da je bila v letu 1991 (in vse do 
uveljavitve ZLNDL v letu 1997) večina zemljišč, na katerih so bile zgrajene večstanovanjske stavbe v družbeni 
lastnini. Ta položaj je pred uveljavitvijo SZ/91 urejal prvi odstavek 6. člena ZPSD/76 tako, da so imeli etažni 
lastniki na tem zemljišču skupno trajno pravico uporabe. Tudi po uveljavitvi SZ/91, ki vsebinsko enakega 

                                                      
114 Drugi odstavek 7. člena ZPDS/76 je določal: »Pravice, ki jih ima etažni lastnik na zemljišču iz prejšnjega člena in na delih stavb, ki 

služijo stavbi kot celoti ali pa samo nekaterim njenim posameznim delom, so nedeljivo povezane z njegovim posameznim delom 
stavbe in se vse spremembe v pravicah na tem delu stavbe nanašajo tudi na te pravice.« 

115 13. člen SZ/91 je določal: 
»(1) Vsak solastnik ima pravico zahtevati, da se njegov solastniški delež, ki ga ima na skupnih prostorih stanovanjske hiše, spremeni v 
etažno lastnino, če je to glede na njegov solastniški delež, razporeditev, funkcionalno zasnovo, tehnično izvedljivost in dostopnost 
mogoče. 
(2) Če vsi solastniki soglašajo s spremembo solastniškega deleža na skupnih prostorih stanovanjske hiše v etažno lastnino, sklenejo 
pisno pogodbo. 
(3) Če ne pride do pogodbe, odloči o zahtevi za spremembo solastniških deležev na skupnih prostorih stanovanjske hiše v etažno 
lastnino sodišče v nepravdnem postopku.« 
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pravila, kot je bilo določeno v prvem odstavku 6. člena ZPSD/76, ni uredil, se je še vedno uporabljal ZTLR, ki je 
v 12. členu določal enako pravilo.116 

Po drugem odstavku 6. člena ZPSD/76 je bilo zemljišče v zasebni lastnini, na katerem stoji stavba ali ki je 
namenjeno za njeno redno uporabo, skupna lastnina etažnih lastnikov. Enako pravilo je bilo določeno v prvem in 
drugem odstavku 4. člena ZPSD/76 za prostorske dele stavbe s položajem splošnega ali posebnega skupnega 
dela. Po tretjem odstavku 12. člena SZ/91 se je značilnost pravne skupnosti (razmerij med etažnimi lastniki glede 
lastninske pravice na teh zemljiščih in prostorskih delih) spremenila iz skupne lastnine v solastnino. SZ/91 sicer 
ni določil posebne prehodne določbe za stvarnopravna razmerja etažne lastnine, ki so že obstajala ob njegovi 
ueljavitvi. Vendar iz prve alineje 26. člena SZ/91, po kateri so morali etažni lastniki v pogodbo o upravljanju 
določiti solastniške deleže, izhaja, da se je z uveljavitvijo SZ/91 (torej izvirno, neodvisno od volje etažnih 
lastnikov) v solastnino spremenila tudi pravna skupnost skupne lastnine, ki je obstajala ob uveljavitvi SZ/91. 

SZ/91 vsebinsko enakega pravila, kot je bilo določeno v drugem odstavku 7. člena ZPSD/76 (o vključenosti 
pravice uporabe oziroma lastninske pravice na zemljišču in prostorskih delih s položajem splošnega ali 
posebnega skupnega dela v lastninsko pravico na posameznem delu v etažni lastnini), ni uredil. Tudi opustitev 
tega pravila moramo pripisati zakonodajlčevi nedoslednosti in pravno praznino zapolniti s smiselno uporabo 
prejšnjega pravila. To pomeni, da je tudi po uveljavitvi SZ/91 lastninska pravica (v določenem idealnem deležu 
oziroma pravica uporabe nepremičnine s položajem skupnega dela stavbe v družbeni lastnini ostala vključena v 
(akcesorna) lastninski pravici na posameznem delu v etažni lastnini. 

Razmerja med etažnimi lastniki so se uredila s pogodbo o upravljanju (26. člen SZ/91). Po drugem odstavku 
27. člena SZ/91 je pogodba o upravljanju učinkovala tudi proti poznejšim pridobiteljem lastninske pravice na 
posameznem delu v etažni lastnini. Enako kot prej pogodba o vzajemnih razmerjih je imela tudi pogodba o 
upravljanju značilnost avtonomnih pravil pravne skupnosti etažnih lastnikov, torej enako značilnost kot jo ima 
zdaj pogodba o medsebojnih razmerjih iz 116. člena SPZ. 

7.2. Pojem in značilnosti nedokončane etažne lastnine 

7.2.1. Nedokončana etažna lastnina kot etažna lastnina, ki je nastala neodvisno od vpisa prostorskih delov 
stavbe v zemljiško knjigo (»zunajknjižno«) 

Pri opredelitvi nedokončane etažne lastnine moramo izhajati iz splošne opredelitve etažne lastnine. SPZ z 
izrazom etažna lastnina opredeljuje vsebino lastninske pravice na prostorskem delu stavbe, ki z oblikovanjem 
etažne lastnine pridobi lastnost samostojnega predmeta lastninske pravice (primerjaj prvi odstavek 105. člena 
SPZ).117 Iz opredelitve etažne lastnine v prvem odstavku 105. člena SPZ izhaja, da je etažna lastnina (v ožjem 
pomenu) samostojna lastninska pravica na prostorskem delu stavbe (s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini), ki vključuje (do določenega idealnega deleža) tudi lastninsko pravico na (drugih) prostorskih delih in 
zemljiških parcelah (s položajem splošnega oziroma posebnega skupnega dela). 

Da bi etažna lastnina lahko nastala, mora prostorski del stavbe pridobiti lastnost (pravno značilnost) 
(samostojnega) predmet samostojne lastninske pravice − etažne lastnine v ožjem pomenu. Po sedanji ureditvi v 
SPZ je vpis prostorskih delov stavbe (in drugi vpisi, povezani z oblikovanjem etažne lastnine) v zemljiško knjigo 
nujna predpostavka za pridobitev te lastnosti in s tem za nastanek etažne lastnine kot samostojne lastninske 
pravice na tem prostorskem delu (primerjaj prvi odstavek 107. člena SPZ). Analiza prejšnjih pravnih pravil, ki so 
se uporabljala pred uveljavitvijo SPZ in ki so podrobneje razložena v razdelkih 7.1.2 in 7.1.3, utemeljuje sklep, 
da vpis prostorskih delov stavbe (in drugi vpisi, povezani z ustanovitvijo etažne lastnine) ni bil določen kot 
predpostavka nastanka etažne lastnine. Zato je po teh pravilih (nedokončana) etažna lastnina nastala, v tem 
pomenu, da so prostorski deli stavbe (stanovanja oziroma poslovni prostori) pridobili pravno lastnost 

                                                      
116 12. člen ZTLR je določal: 

»(1) Če je stavba, na kateri ima kdo lastninsko pravico, v skladu z zakonom zgrajena na zemljišču, ki je družbena lastnina, ima njen 
lastnik pravico uporabe zemljišča, na katerem je stavba zgrajena, in zemljišča, ki je namenjeno za njeno redno rabo, dokler stavba 
obstaja. 
(2) Pravico uporabe iz prvega odstavka tega člena je mogoče prenesti samo z lastninsko pravico na stavbi.« 

117 Pojem in pomen etažne lastnine je obširneje razložen v razdelku 6.1.1. 
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(samostojnega) predmeta samostojne lastninske pravice (etažne lastnine), čeprav ni bil izveden njihov vpis (in 
drugi s tem povezani vpisi) v zemljiško knjigo.118 

Na podlagi razloženega lahko nedokončano etažno lastnino (v ožjem pomenu) opredelimo kot samostojno 
lastninsko pravico na prostorskih delih stavbe, ki je nastala, ne da bi bil opravljen vpis teh prostorskih delov v 
zemljiško knjigo, in ki (poleg upravičenja samostojne uporabe in razpolaganja s tem prostorskim delom) 
vključuje lastninsko pravico (do določenega oziroma določljivega idealnega deleža) na drugih nepremičninah 
(prostorskih delih in zemljiških parcelah) s položajem splošnega oziroma posebnega skupnega dela. 

Za položaj, pri katerem vpis v zemljiško knjigo ni predpostavka za pridobitev (nastanek) stvarne pravice 
glede nepremičnine, pogosto rečemo, da je bila stvarna pravica pridobljena (je nastala) »zunajknjižno«. Zato 
lahko za nedokončano etažno lastnino rečemo, da je nastala »zunajknjižno«. 

7.2.2. Nepremičnine, ki so predmet nedokončane etažne lastnine, in njihov pravni položaja  

7.2.2.1 Vsebino stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine opredeljuje pravni položaj 
nepremičnin, ki so njen predmet 

Enako kot pri (redni) etažni lastnini, ki se oblikuje po sedanjih pravilih, določenih v SPZ, so predmet 
nedokončane etažne lastnine glede posamezne stavbe vse nepremičnine (zemljiške parcele in prostorskih deli te 
stavbe), na katerih obstaja lastninska pravica etažnih lastnikov glede te stavbe. Na posamezni nepremičnini, ki je 
predmet nedokončane etažne lastnine, lahko obstaja lastninska pravica bodisi kot samostojna (vknjižena) 
lastninska pravica bodisi kot vključena akcesorna lastninska pravica.119 Po tej lastnosti (samostojnosti oziroma 
vključeni akcesornosti) lastninske pravice, ima lahko nepremičnina, ki je predmet (nedokončane) etažne lastnine, 
eno od teh vrst (osnovnih) pravnih položajev: 

− posameznega dela v etažni lastnini, če je predmet samostojne lastninske pravice, ali  

− (splošnega oziroma posebnega) skupnega dela stavbe v etažni lastnini, če je lastninska pravica na tej 
nepremičnini (kot nesamostojna, akcesorna pravica) vključena v lastninsko pravico na drugi nepremičnini 
(prostorskih delih stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini). 

Ko presojamo vsebino stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine v resnici presojamo: 

− katere nepremičnine so predmet nedokončane etažne lastnine in 

− kakšen je njihov (osnovni) pravni položaj. 

7.2.2.2 Pravni temelj nastanka (pridobitve) pravnega položaja nepremičnine, ki je predmet nedokončane 
etažne lastnine 

Pri presoji, kaj je pravni temelj nastanka pravnega položaja, ki ga ima taka nepremičnina, iščemo odgovor 
na vprašanje, nastanek katerih pravnih dejstev je povzročil, da je nepremičnina, ki je predmet nedokončane 
etažne lastnine, pridobila pravni položaj, ki ga ima zdaj.  

1. Samostojna (vknjižena) lastninska pravica obstaja na tistih prostorskih delih stavbe, ki imajo pravni položaj 
posameznega dela v etažni lastnini. Pri odgovoru na vprašanje, kaj je pravni temelj nastanka tega pravnega 
položaja moramo upoštevati: 

1.1. Večina prostorskih delov je pridobila pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini (je postalo 
predmet samostojne lastninske pravice − etažne lastnine v ožjem pomenu) hkrati s tem, ko je nastala 
nedokončana etažna lastnina (glej tudi razdelek 7.3.4.2).  

1.2. Pravni položaj nekaterih prostorskih delov (podstrešij, shramb in podobnih prostorskih delov), ki so imeli 
ob nastanku etažne lastnine položaj skupnega dela stavbe, se je spremenil (preoblikoval) v položaj 

                                                      
118 Glej tudi razdelek 7.3.4.2. 
119 Vrste (osnovnih) pravnih položajev nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine, so podrobneje razložene v razdelku 6.2.1. 
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posameznega dela v etažni lastnini pozneje, z njegovo predelavo v stanovanje ali poslovni prostor (glej 
tudi razdelek 7.3.4.4). 

2. Tudi po predpisih, ki so se uporabljali pred uveljavitvijo SPZ, je bila lastninska pravica (oziroma trajna 
pravica uporabe) na prostorskih delih in zemljišču (potrebnem za uporabo stavbe) s položajem skupnega dela 
stavbe, je imela značilnost nesamostojne lastninske pravice in je bila vključena v lastninsko pravico na 
prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini (primerjaj drugi odstavek 7. člena ZPDS/76 
− glej tudi razdelek 7.1.3). Zato se je lastninska pravica na teh nepremičninah, vključila v lastninsko pravica 
na prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini, hkrati z nastankom etažne lastnine (glej 
tudi razdelek 7.3.4.5). 

Na podlagi razloženega lahko sklenemo, da je pravno dejstvo, ki je povzročilo (»zunajknjižni«) nastanek 
etažne lastnine glede posamezne stavbe, hkrati povzročilo: 

− da so prostorski deli te stavbe pridobili lastnost (pravno značilnost) samostojnega predmeta lastninske 
pravice in 

− da so nepremičnine, ki so predmet te nedokončane etažne lastnine, pridobile položaj posameznega dela v 
etažni lastnini (kot predmeta samostojne lastninske pravice) oziroma skupnega dela (kot predmeta 
akcesorne lastninske pravice, ki se je z nastankom nedokončane etažne lastnine vključila v samostojno 
lastninsko pravico na nepremičnini, ki je pridobila položaj posameznega dela v etažni lastnini). 

7.2.2.3 Posledica (učinek) uveljavitve SPZ za stvarnopravna razmerja nedokončane etažne lastnine 

Lastninska pravica na prostorskih delih posamezne stavbe je po pravilih o (nedokončani) etažni lastnini, ki so 
se uporabljala pred uveljavitvijo SPZ, enako kot zdaj etažna lastnina v ožjem pomenu po prvem in četrtem 
odstavku 105. člena SPZ vključevala lastninsko pravico na prostorskih delih in zemljiščih s položajem 
(splošnega ali posebnega) skupnega dela (primerjaj drugi odstavek 7. člena ZPSD/76). Povedano drugače, 
vsebina stvarnopravnih razmerij etažne lastnine (v širšem pomenu) je bila po predpisih, ki so se uporabljali pred 
uveljavitvijo SPZ, enaka kot je vsebina teh razmerij po ureditvi v SPZ. Po prvem odstavku 266. člena (prehodnih 
določb) SPZ so stvarne pravice, pridobljene pred uveljavitvijo SPZ, ostale v veljavi z vsebino, kot jo določa 
SPZ. Zato se vsebina stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine z uveljavitvijo SPZ ni spremenila. 

To pomeni, da se nedokončana etažna lastnina od redne etažne lastnine razlikuje samo po načinu nastanka 
(ker je nastala »zunajknjižno« − glej razdelek 7.2.1) in ne tudi po vsebini stvarnopravnih razmerij (značilnostih 
lastninske pravice na nepremičninah, ki so njen predmet). 

7.2.3. Nedokončana etažna lastnina je lahko nastala samo do 1. januarja 2003 

Predpostavke nastanka stvarne pravice (stvarnopravnega razmerja) ali drugega civilnega pravnega razmerja 
vedno presojamo po predpisih, ki veljajo v času, ko je ta pravica (oziroma pravno razmerje) nastala. 
Nedokončana etažna lastnina je lahko nastala zato, ker predpisi, ki so urejali etažno lastnino pred uveljavitvijo 
SPZ, niso določali vpisa etažne lastnine (prostorskih delov stavbe, ki so predmet etažne lastnine) kot 
predpostavke za njen nastanek. Povedano drugače, nedokončana etažna lastnina je nastala (in obstaja) 
»zunajknjižno«, ker po prejšnjih predpisih vpis prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
(in s tem povezani vpisi prostorskih delov in zemljiških parcel s položajem skupnega dela) ni bil predpostavka 
nastanka etažne lastnine. 

Če etažna lastnina v skladu s prejšnjimi predpisi do 1. januarja 2003 še ni nastala, moramo predpostavke 
njenega nastanka presojati po pravilih SPZ o nastanku etažne lastnine, po katerih etažna lastnina lahko nastane 
samo s preoblikovanjem (razdelitvijo) lastninske pravice na zemljiški parceli (primerjaj drugi odstavek 107. 
člena in 109. člen SPZ) in je predpostavka nastanka etažne lastnine ustrezen vpis v zemljiško knjigo (primerjaj 
prvi odstavek 107. člena SPZ). To pomeni, da po 1. januarju 2003 nedokončana etažna lastnina ni več mogla 
nastati. 

Zato lahko kot nedokončano etažno lastnino (v pomenu samostojne lastninske pravice na prostorskih delih 
stavbe, ki je ob uveljavitvi SPZ že obstajala) obravnavamo samo položaje, pri katerih so se vse predpostavke 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 86 / 127 

nastanka (nedokončane) etažne lastnine uresničile pred 1. januarjem 2003. To pomeni, da je pridobitelj 
(»zunajknjižno«) pridobil samostojno lastninsko pravico na prostorskem delu stavbe, samo, če sta (hkrati, 
kumulativno) izpolnjeni ti predpostavki: 

1. Stavba je bila zgrajena pred 1. januarjem 2003. Da bi namreč prostorski del stavbe lahko pridobil lastno 
(pravno značilnost) samostojnega predmeta lastninske pravice, je moral najprej nastati. Nastal pa je z 
izgradnjo stavbe. 

2. Pred 1. januarjem 2003 je nastalo pravno dejstvo, ki je povzročilo nastanek (nedokončane) etažne lastnine. V 
skladu s predpisi, ki so veljali pred SPZ, je bilo to pravno dejstvo: 

− bodisi izvzetje stanovanja (prostorskega dela stavbe) iz nacionalizacije (glej razdelek 7.1.3.2)  

− bodisi sklenitev pogodbe, s katero je lastnik stavbe (oziroma investitor) prenesel lastninsko pravico na vsaj 
enem prostorskem delu stavbe (glej razdelek 7.3.4.2). 

Če do 1. januarja 2003 ni nastalo nobeno od teh pravnih dejstev, ki bi povzročilo nastanek (nedokončane) 
etažne lastnine, je z uveljavitvijo SPZ lastninska pravica na stavbi (zgrajeni pred 1. januarjem 2003) izgubila 
pravno samostojnost in se kot akcesorna pravica vključila v lastninsko pravico na zemljiški parceli, na kateri je 
stala stavba (primerjaj prvi odstavek 271. člena SPZ). Hkrati je lastninska pravica na zemljiški parceli pridobila 
lastnost samostojne lastninske pravice.  

Če do 1. januarja 2003 ni nastala nedokončana etažna lastnina (ker se do takrat nista uresničili navedeni 
predpostavki za njen nastanek po prejšnjih predpisih), kupec na podlagi prodajne pogodbe, s katero se je 
prodajalec zavezal nanj prenesti lastninsko pravico na posameznem prostorskem delu (stanovanju ali poslovnem 
prostoru), ni pridobil lastninske pravice na prostorskem delu, ki je bil predmet prodaje (čeprav je prodajna 
pogodba vsebovala tudi zemljiškoknjižno dovolilo). Pridobil je samo obligacijsko pravico (izpolnitveni 
zahtevek) od prodajalca zahtevati, da: 

− opravi vsa pravna dejanja, potrebna za to, da bo prostorski del, ki je predmet prodaje, pridobil značilnost 
samostojnega predmeta lastninske pravice, in sicer: zagotovi vpis stavbe in njenih prostorskih delov v 
kataster stavb (12. člen ZZK-1) in sprejme ustrezen akt o oblikovanju lastninske pravice (109. člen v zvezi 
s smiselno 23. členom SPZ), ter 

− izstavi ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na kupca, v katerem je prostorski 
del, ki je predmet prodaje, označen z identifikacijskim znakom, s katerim je vpisan v kataster stavb (23. 
člen SPZ). 

To obligacijsko pravico (izpolnitveni zahtevek) lahko kupec uveljavi v rednem (pravdnem) postopku in ne v 
posebnem nepravdnem postopku vzpostavitve (nedokončane) etažne lastnine po ZVEtL, v katerem je mogoče 
zahtevati samo ugotovitev vsebine stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine.120 

7.3. Skupna pravila o vzpostavitvi oziroma dokončanju nedokončane etažne lastnine 

7.3.1. Pomen vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine 

Izhodišča za presojo pomena vzpostavitve oziroma dokončanja etažne lastnine so značilnosti nedokončane 
etažne lastnine, ki so obširneje razložene v razdelku 7.2 in jih lahko strnemo tako: 

− Nedokončana etažna lastnina (v ožjem pomenu) je samostojna lastninska pravica na prostorskih delih stavbe, 
ki je nastala, ne da bi bil opravljen vpis teh prostorskih delov v zemljiško knjigo, in ki (poleg upravičenja 
samostojne uporabe in razpolaganja s tem prostorskim delom) vključuje lastninsko pravico (do določenega 
oziroma določljivega idealnega deleža) na drugih nepremičninah (prostorskih delih in zemljiških parcelah) s 
položajem splošnega oziroma posebnega skupnega dela. 

− Nedokončana etažna lastnina je lahko nastala zato, ker predpisi, ki so urejali etažno lastnino pred uveljavitvijo 
SPZ, niso določali vpisa etažne lastnine (prostorskih delov stavbe, ki so predmet etažne lastnine) kot 

                                                      
120 Obširneje o pravnih razmerjih, za katera (ugotovitev katerih) se uporablja ZVEtL, glej razdelek 7.5.1. 
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predpostavke za njen nastanek. Povedano drugače, nedokončana etažna lastnina je nastala (in obstaja) 
»zunajknjižno«, ker po prejšnjih predpisih vpis prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni 
lastnini (in s tem povezani vpisi prostorskih delov in zemljiških parcel s položajem skupnega dela) ni bil 
predpostavka nastanka etažne lastnine. 

Ker so stvarnopravna razmerja glede nedokončane etažne lastnine že nastala (že obstajajo), je vpis teh 
stvarnopravnih razmerij (pravnih položajev nepremičnin, ki so predmet nedokonočane etažne lastnine) v 
zemljiško knjigo treba zagotovitvi zaradi polne publicitete stvarnopravnih razmerij, ki jih vključuje. Zato ta vpis 
v zemliško knjigo nima oblikovalnih učinkov, saj lastninska pravica na prostorskih delih stavbe, ki imajo 
lastnost samostojnega predmeta lastninske pravice in s tem pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini, že 
obstaja in učinkuje v razmerju do tretjih. Tak vpis ima samo publicitetne učinke. Položaj je smiselno enak kot 
pri izvirnih pridobitvah lastninske pravice na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško knjigo (na primer 
pridobitvi lastninske pravice na zemljiški parceli s priposestvovanjem), če vpis (vknjižba pridobitve lastninske 
pravice) v zemljiško knjigo ni predpostavka za začetek učinkovanja take pridobitve v razmerju do tretjih. 

Izraz vpis oblikovanja etažne lastnine uporabljamo za vpis etažne lastnine, ki nastane s preoblikovanjem 
(razdelitvijo) lastninske pravice na zemljiški parceli, na kateri stoji stavba, in katere vpis ima oblikovalne učinke 
v tem pomenu, da stvarnopravna razmerja glede nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine, nastanejo šele z 
vpisom oblikovanja etažne lastnine v zemljiško knjigo (primerjaj prvi odstavek 107. člena SPZ).121 Ker 
nedokončana etažna lastnina že obstaja, poseben (nov, dodaten) razpolagalni pravni posel o njenem oblikovanju 
ni potreben. Pravni posel o njenem oblikovanju je opravil že investitor (lastnik stavbe), ko je s prodajnimi 
pogodbami odsvojil posamezne prostorske dele stavbe kot samostojne predmete lastninske pravice. To pomeni, 
da med lastniki posameznih stanovanj (ali drugih prostorskih delov stavbe) nikoli ni obstajala pravna skupnost 
solastnine glede samostojne lastninske pravice na zemljiški parceli, katere sestavina bi bili ti prostorski deli, kot 
je to značilno za oblikovanje etažne lastnine po SPZ. 

Zaradi jasne razmejitve od vpisa etažne lastnine, ki nastane s preoblikovanjem (razdelitvijo) lastninske 
pravice na zemljiški parceli, na kateri stoji stavba (vpisa oblikovanja etažne lastnine, ki ima oblikovalni učinek), 
za vpis nedokončane etažne lastnine (ki ima samo publicitetni učinek) uporabljamo izraza: 

− vpis vzpostavitve (nedokončane) etažne lastnine, če je predmet vpisa nevpisana nedokončana etažna 
lastnina,122 oziroma 

− vpis dokončanja (nedokončane) etažne lastnine, če je predmet vpisa vpisana nedokončana etažna 
lastnina.123 

Namen vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine je zagotoviti vpis (in s tem publiciteto) 
takega pravnega stanja nepremičnin v etažni lastnini posamezne stavbe, ki odraža stvarnopravna razmerija glede 
teh nepremičnin z vsebino, s katero ta razmerja že obstajajo (so »zunajknjižno« že nastala). Da bi bil vpis 
vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine dovoljen, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji 
(predpostavke), ki so razložene v razdelku 7.3.2. Te predpostavke (pogoje) je mogoče zagotoviti na dva načina: 

− Zagotoviti jih je mogoče z zunajsodno ureditvijo razmerij v tem pomenu, da etažni lastniki sami 
zagotovijo ustrezne vpise v katastre in pridobijo ustrezne listine, ki so podlaga za vpis v zemljiško knjigo. 
Ta način je podrobneje obravnavan v razdelku 7.4. 

− Če teh pogojev ni mogoče urediti (zagotoviti) zunajsodno, lahko etažni lastniki predlagajo, da se zagotovijo 
v sodnem (nepravdnem) postopku vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL. Ta postopek je podrobneje 
razložen v razdelku 7.5. 

Pri obeh načinih moramo upoštevati izhodišča, razložena v razdelkih 7.3.3 do 7.3.6. 

                                                      
121 Pravne posledice oblikovanja etažne lastnine so obširneje obravnavane v razdelku 6.3. 
122 Značilnosti položajev nevpisane nedokončane etažne lastnine so obširneje obravnavane v razdelku 7.2.5. 
123 Značilnosti položajev vpisane nedokončane etažne lastnine so obširneje obravnavane v razdelku 7.2.6. 
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7.3.2. Predpostavke(pogoji) za vpis vzpostavitve oziroma dokončanje nedokončane etažne lastnine 

Da bi bilo mogoče v zemljiški knjigi opraviti vpise, potrebne za vzpostavitev oziroma dokončanje 
nedokončane etažne lastnine, morajo biti izpolnjeni predpostavke, ki jih lahko razvrstimo tako: 

1. Obstajati mora nedokončana etažna lastnina. Pri presoji te predpostavke moramo upoštevati:  

− Nedokončana etažna lastnina je lahko nastala samo do 1. januarja 2003, ko je začel veljati SPZ, če so do 
takrat nastala pravna dejstva, ki so po prejšnjih predpisih povzročila nastanek (nedokončane) etažne 
lastnine.124 

− Pravna dejstva, ki so povzročila nastanek nedokončane etažne lastnine, so hkrati povzročila, da so 
nepremičnine, ki so predmet nedokončane etažne lastnine pridobile položaj posameznega dela v etažni 
lastnini (prostorski deli, ki so z nastankom etažne lastnine, postali predmet samostojne lastninske pravice) 
oziroma skupnega dela (prostorski deli in zemljišča, lastninska pravica na katerih je kot akcesorna pravica 
vključena v lastninsko pravico na prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini).125 
Zato listine, ki izkazujejo pravni temelj (pridobitve, nastanka) pravnega položaja prostorskih delov stavbe 
kot predmeta samostojne lastninske pravce (torej s položajem posameznega dela v etažni lastnini) pri 
nedokončani etažni lastnini (na primer prodajne pogodbe, ki jih je investitor sklenil s prvimi kupci), 
praviloma hkrati izkazujejo tudi pravni temelj nastanka nedokončane etažne lastnine. 

2. Zaradi individualizacije nepremičnin126 (zemljiških parcel in prostorskih delov stavbe), ki so predmet 
nedokončane etažne lastnine v širšem pomenu, morajo biti te nepremičnine vpisane v ustreznem katastru. 

3. Za vsako nepremičnino (prostorski del ali zemljiško parcelo), ki je predmet nedokončane etažne lastnine v 
širšem pomenu, je treba določiti (in vpisati) pravni položaj, ki ga ima pri nedokončani etažni lastnini, ki se 
vzpostavlja oziroma dokončuje. Pravni temelj (pridobitve, nastanka) pravnega položaja te nepremičnine in 
pri prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini tudi pravni temelj pridobitve (prenosa) 
lastninske pravice v korist določene osebe, mora biti izkazan (dokazan) z ustreznimi listinami, ki so po 
splošnih pravilih, ki jih določa ZZK-1, ali posebnih pravilih, ki jih določa ZVEtL, podlaga za dovolitev 
vpisa. Pri presoji teh listin moramo upoštevati izhodišča, opisana v razdelku 7.3.3, in podrobneja razčlenjena 
v razdelkih 7.3.4 do 7.3.6. 

7.3.3. Izhodišča pri presoji listin, ki so podlaga za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane 
etažne lastnine 

Za (pravilno) presojo, katera listina je ustrezna podlaga za vpis v zemljiško knjigo v zvezi z vzpostavitvijo 
oziroma dokončanjem nedokončane etažne lastnine, moramo odgovoriti na dve vprašanji: 

− Katere nepremičnine so predmet nedokončane etažne lastnine v širšem pomenu in kakšna je vsebina 
(resničnih) stvarnopravnih razmerij glede teh nepremičnin? 

− Kakšno je stanje vpisov v zemljiški knjigi glede teh nepremičnin? Odgovor na to vprašanje nam pove, katere 
vpise je treba opraviti za vzpostavitev oziroma dokončanje etažne lastnine (torej za zagotovitev polne 
publicitete resničnih stvarnopravnih razmerij glede nedokončane etažne lastnine) in proti komu bodo ti vpisi 
učinkovali. To je pomembno zato, ker je vpis v zemljiško knjigo dovoljen samo na podlagi (ustrezne) listine, 
ki učinkuje proti osebi proti kateri bo učinkoval tak vpis, če (ko) bo dovoljen (primerjaj prvi odstavek 150. 
člena ZZK-1). 

Zato moramo to presojo opraviti v dveh korakih (ob upoštevanju dveh izhodišč): 

1. Najprej moramo ugotoviti vsebino (resničnih) stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine v širšem 
pomenu. Pri tem moramo predpostavke nastanka stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine 

                                                      
124 Razlogi, zaradi katerih je nedokončana etažna lastnina lahko nastala samo do 1. januarja 2003 so obširneje pojasnjeni v razdelku 7.2.3. 
125 Obširneje o tem glej razdelek 7.2.2. 
126 Pomen individualizacije nepremičnine je obširneje razložen v razdelku 4.1.1.2. 
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presojati v skladu s predpisi, ki so veljali v času njihovega nastanka. To izhodišče je obširneje obravnavano v 
razdelku 7.3.4. 

2. Nato moramo opraviti primerjavo med stanjem zemljiške knjige in vsebino (resničnih) stvarnopravnih 
razmerij. Pri tem moramo razlikovati dve osnovni skupini položajev. 

2.1. V prvo skupino spadajo položaji, pri katerih nedokončana etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vpisana. 
To pomeni, da je v zemljiški knjigi vpisana samo zemljiška parcela, na kateri stoji stavba v etažni 
lastnini, in da v zemljiški knjigi ni vpisan noben prostorski del te stavbe. Za to skupino položajev 
uporabljamo izraz nevpisana nedokončana etažna lastnina. Značilnosti nevpisane nedokončane lastnine 
so podrobneje obravnavane v razdelku 7.3.5. 

2.2. V drugo skupino spadajo položaji, pri katerih je etažna lastnina v zemljiški knjigi že vpisana, vendar ne 
odraža stvarnopravnih razmerij glede prostorskih delov stavbe v etažni lastnini, s katero ta razmerja že 
obstajajo, ker 

− bodisi v zemljiško knjigo niso vpisani vsi prostorski deli stavbe ali ti niso vpisani z identifikacijskim 
znakom, s katerim so vpisani v katastru stavb, 

− bodisi so v zemljiški knjigi vpisani nekateri prostorski deli stavbe s pravnim položajem (na primer 
položajem splošnega skupnega dela), ki ne ustreza njihovemu resničnemu pravnemu položaju (na 
primer položaju posameznega dela v etažni lastnini), torej stvarnopravnim razmerjem z vsebino, s 
katero ta v resnici obstajajo glede teh prostorskih delov. 

Za to skupino položajev uporabljamo izraz vpisana nedokončana etažna lastnina. Znotraj te skupine je 
mogočih več vrst položajev, pomembnih za presojo predpostavk vpisa njenega dokončanja v zemljiško 
knjigo. Značilnosti teh položajev so obširneje razložene v razdelku 7.3.6. 

7.3.4. Predpostavke nastanka nedokončane etažne lastnine, pomembne za presojo predpostavk (pogojev) 
za vpis (vzpostavitve oziroma dokončanja) nedokončane etažne lastnine 

7.3.4.1 Splošno 

Listina je (po svoji vsebini) primerna podlaga za vpis pridobitve (nastanka oziroma prenosa) določene stvarne 
pravice v zemljiško knjigo, če zkazuje (dokazuje) pravni temelj pridobitve (nastanka oziroma prenosa) te pravice 
(primerjaj prvi odstavek 149. člena ZZK-1). Zaradi presoje, katera listina je (po svoji vsebini) primerna podlaga 
za dovolitev vpisov glede vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine, moramo najprej 
odgovoriti na vprašanje, nastop katerih pravnih dejstev (predpostavk) je povzročil nastanek nedokončane etažne 
lastnine. Predpostavke nastanka nedokončane etažne lastnine (pravna dejstva, nastanek katerih je povzročil, da 
je na prostorskih delih stavbe nastala samosttojna lastninska pravica, v katero se je vključila lastninska pravica 
na nepremičninah s položajem skupnega dela stavbe) moramo presojati v skladu s predpisi, ki so veljali v času 
njenega nastanka (primerjaj 266. člen SPZ − glej tudi razdele 7.2.2). Najpomembnejše značilnosti ureditve teh 
predpostavk v prejšnjih predpisih so: 

1. V skladu s predpisi, ki so veljali pred 1. januarjem 2003, je etažna lastnina navadno nastala že s tem, ko je 
investitor stavbe prodal (odsvojil) posamezne prostorske dele (stanovanja ali poslovne prostore). Zato 
pogodbe, s katerimi je investitor odsvojil (prodal) posamezne prostorske dele hkrati izkazujejo (dokazujejo) 
pravni temelj nastanka nedokončane etažne lastnine in pravni temelj prenosa lastninske pravice na 
(prvega) kupca. Ta značilnost je podrobneje pojasnjena v razdelku 7.3.4.2. 

2. Določitev idealnih (solastninskih) deležev lastninske pravice na nepremičninah s položajem splošnega 
skupnega dela stavbe ni predpostavka za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne 
lastnine zaradi razlogov, ki so obširneje pojasnjeni v razdelku 7.3.4.3. Pri tem nase ne sme motiti, da v 
sodnem postopku za vzpostavitev etažne lastnine te deleže določi sodišče z odločbo o vzpostavitvi etažne 
lastnine (primerjaj 4. točko prvega odstavka 24. člena ZVEtL) na podlagi domneve iz 3. točke 9. člena 
ZVEtL. Upoštevati moramo namreč, da lahko etažni lastniki pogoje za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja 
etažne lastnine zagotovijo tudi zunajsodno (glej razdelek 7.4). 
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3. Ob nastanku nedokončane etažne lastnine so položaj posameznega dela v etažni lastnini pridobili tisti 
prostorski deli (stanovanja, poslovni prostori, shrambe in drugi prostorski deli), ki jih je investitor določil kot 
(samostojen) predmet prenosa lastninske pravice v pogodbah, s katerimi jih je odsvojil (prvim) kupcem. Zato 
so preostali prostorski deli (ki v teh pogodbah niso bili opredeljeni kot samostojen predmet) ob nastanku 
nedokončane etažne lastnine pridobili položaj splošnega skupnega dela. Pravni položaj podstrešij ali drugih 
skupnih prostorskih delov se je po nastanku nedokončane etažne lastnine (in pred 1. januarjem 2003) lahko 
spremenil v pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini po pravilih, ki so razložena v razdelku 
7.3.4.4. 

4. Na zemljišču, na katerem stoji stavba, in zemljišču, namenjenem za njeno redno uporabo (pripadajočem 
zemljišču) so etažni lastniki pridobili (akcesorno) lastninsko pravico, čeprav to zemljišče ni (bilo) 
odmerjeno kot samostojna zemljišča parcela. Ta lastninska pravica je kot akcesorna pravica vključena v 
lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu te stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Če 
je bilo to zemljišče pred uveljavitvijo ZLNDL v družbeni lastnini, so etažni lastniki izvirno pridobili 
lastninsko pravico na tem zemljišču z uveljavitvijo ZLNDL. Če pa je bilo prej v zasebni lastnini, se je 
lastninska pravica na njem vključila v lastninsko pravico na prostorskih delih stavbe s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini, že ob nastanku etažne lastnine − ko je investitor ustanovil etažni lastnino 
tako, da je na (prve) kupce prenesel lastninsko pravico na teh prostorskih delih. Pomen teh pravil je 
podrobneje razložen v razdelku 7.3.4.5. 

7.3.4.2 Najpogostejši način (pravni temelj oziroma predpostavke) nastanka nedokončane etažne lastnine 

V letih 1947 do 2003 je (nedokončana) etažna lastnina najpogosteje (praviloma, običajno) nastala že s tem, 
ko je investitor stavbe prodal (odsvojil) posamezne prostorske dele (stanovanja ali poslovne prostore), saj vpis 
etažne lastnine v zemljiško knjigo ni bil predpostavka nastanka etažne lastnine.127 Pravni posel (navadno 
prodajna pogodba), s katerim je investitor odsvojil posamezni del stavbe, imel dve pravni posledici (učinka): 

− Povzročil je, da je odsvojeni posamezni del pridobil značilnost samostojnega predmeta lastninske pravice. 
Njegova posledica je bila enaka kot jo posledica (razpolagalnega) pravnega posla o oblikovanju etažne 
lastnine iz 109. člena SPZ. Hkrati s tem, ko je tak posamezni del pridobil značilnost samostojnega predmeta 
lastninske pravice, se je v lastninsko pravico na njem vključila (kot akcesorna pravica) tudi lastninska pravica 
oziroma pravica uporabe na nepremičninah (zemljiščih in prostorskih delih stavbe), ki so bile namenjene 
skupni uporabi vseh (ali nekaterih) etažnih lastnikov (drugi odstavek 7. člena ZLDS/59 oziroma drugi 
odstavek 7. člena ZPDS/76). 

− Imel je tudi značilnost pravnega temelja za prenos lastninske pravice na tem delu na kupca (ker je navadno 
vseboval tudi izjavo o prenosu lastninske pravice na kupca).  

Pravilnost stališča o takem nastanku nedokončane etažne lastnine potrjujejo tudi pravila o vpisu etažne 
lastnine, določena v ZZK/95, ki je začel veljati 16. julija 1995, in ZPPLPS, ki je bil sprejet v letu 1999 zaradi 
zagotovitve posebnih (olajšanih) pogojev za vpis nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo. Pravila 
ZPPLPS so se uporabljala za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo na tistih stavbah, ki so bile zgrajene in zanje 
uporabno dovoljenje pridobljeno pred 16. julijem 1995 kot dnem uveljavitve ZZK/95 (primerjaj drugi odstavek 
1. člena ZPPLPS). Zakon je imel naravo (pravno značilnost) začasnega predpisa, saj je nehal veljati (se 
uporabljati) po petih letih od njegove uveljavitve (13. člen ZPPLPS), torej 4. novembra 2004. Po drugem 
odstavku 248. člena ZZK-1 se tudi po prenehaju veljavnosti (preostalih pravil) ZPPLPS še naprej uporablja 
pravilo, določeno v 6. členu ZPPLPS. 

Po 135. členu prehodnih določb ZZK/95 so morali investitorji gradnje stavbe (oziroma njihovi pravni 
nasledniki), katere posamezni deli so bili namenjeni za prodajo, stavba in njeni deli pa ob uveljavitvi ZZK/95 
(16. julija 1995) še niso bili vpisani v zemljiški knjigi, vložiti predlog za vpis etažne lastnine v petih letih po 
uveljavitvi ZZK/95 (torej do 16. julija 2000). To pravilo je predpostavljalo, da je investitor z odsvojitvijo 
(prodajo) posameznih delov, že ustanovil (oblikoval) etažno lastnino. Na enakem izhodišču temelji tudi pravilo, 

                                                      
127 Pravno mogoči načini nastanka nedokončane etažne lastnine v posameznih obdobjih do leta 1947 do 2003 so podrobneje razloženi v 

razdelku 7.1.3. 
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določeno v drugem odstavku 74. člena ZZK/95, po katerem je moral investitor gradnje stavbe, katere posamezni 
deli so namenjeni za prodajo, v šestdesetih dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja vložiti zemljiškoknjižni 
predlog za vpis etažne lastnine. Če investitor takega predloga ni vložil, ga je po tretjem odstavku 74. člena 
ZZK/95 lahko vložil vsak kupec posameznega dela (na stroške investitorja). 

Tudi ureditev v 5. členu ZPPLPS je predpostavljala, da so stvarnopravna razmerja (nedokončane) etažne 
lastnine že nastala v tem pomenu, da je etažno lastnino ustanovil (s preoblikovanjem lastninske pravice na stavbi 
v etažno lastnino) že investitor s tem, ko je prodajal posamezna stanovanja. Zato je zadoščalo, da se kot listino, 
ki izkazuje nastanek etažne lastnine (v širšem pomenu) in hkrati pridobitev lastninske pravice na posameznem 
delu, priloži (prodajna ali druga) pogodba (oziroma niz pogodb), ki je pravni temelj prenosa lastninske pravice 
na tem posameznem delu (druga alineja četrtega odstavka 5. člena ZPPLPS, primerjaj tudi drugi odstavek 5. 
člena ZPPLPS.128 

Zato imajo pogodbe, ki jih je investitor sklepal s kupci stanovanj (ali drugih posameznih delov) in katerih 
predmet so bila posamezna stanovanja, značilnost listine, ki hkrati izkazujejo (dokazuje) nastanek nedokončane 
etažne lastnine (v širšem pomenu) in pravni temelj prenosa lastninske pravice na (prvega) kupca. 

Za nastanek (nedokončane) etažne lastnine po prejšnjih predpisih ni bilo pomembno, ali je bila stavba 
zgrajena na zemljišču v družbeni lastnini ali na zemljišču v zasebni lasti, saj je v obeh primerih stavba z 
izgradnjo postala samostojen predmet (samostojne) lastninske pravice (glej razdelek 7.1.2). Prav tako tudi ni bilo 
pomembno, ali je bila stavba izvorno zgrajena z namenom prodaje njenih prostorskih delov. Zato je etažna 
lastnina do 1. januarja 2003 lahko nastala tudi pri položajih, pri katerih je lastnik stavbe, ki ni bil hkrati investitor 
stavbe (ker stavba izvorno ni bila zgrajena z namenom prodaje stanovanj ali drugih prostorskih delov na trgu), 
razpolagal s posameznimi stanovanjem ali drugim prostorskim delom te stavbe (in ne z idealnim, solastniškim 
deležem stavbe). 

7.3.4.3 Pomen določitve idealnih deležev na nepremičninah (zemljiščih in prostorskih delih) s položajem 
splošnega oziroma posebnega skupnega dela stavbe za nastanek nedokončane etažne lastnine 

Za nastanek nedokončane etažne lastnine ni bilo pomembno, ali so bili določeni idealni (solastniški) deleži na 
nepremičninah (zemljiščih in prostorskih delih) s položajem splošnega oziroma posebnega skupnega dela stavbe. 
Pri tem moramo upoštevati, da je do uveljavitve SZ/91 glede teh nepremičnin med etažnimi lastniki obstajala 
pravna skupnost skupne lastnine, ki se je (šele) z uveljavitvijo SZ/91 (19. oktobra 1991) spremenila v 
solastnino.129 Ureditev v SZ/91 nedosledna, saj SZ/91 izrecnega prehodnega pravila o tem preoblikovanju ni 
določil. Vendar iz prvega odstavka 145. člena prehodnih določb SZ/91, po katerem so morali etažni lastniki v 60 
dneh po uveljavitvi SZ/91 začeti s postopkom sklepanja pogodbe o upravljanju (v kateri so morali po prvi alineji 
26. člena SZ/91 določiti idealne deleže na nepremičninah s položajem skupnega dela stavbe), izhaja, da je 
sprememba učinkovala tudi za razmerja v pravni skupnosti etažnih lastnikov, ki je nastala pred uveljavitvijo 
SZ/91. To pomeni, da se je pri razmerjih nedokončane etažne lastnine, ki so nastala pred 19. oktobrom 1991, z 

                                                      
128 5. člen ZPPLPS je določal: 

»(1) Predlagatelj vpisa stavbe, lastninske pravice na posameznih delih stavbe in solastninske pravice na skupnih prostorih, delih in 
objektih stavbe (vpis etažne lastnine) je lahko eden ali več imetnikov pravice na posameznem delu stavbe. Če je na posameznem delu 
stavbe več imetnikov pravice, lahko predlaga vpis vsak od njih brez soglasja ostalih imetnikov. 
(2) Za vložitev predlogov iz prejšnjega odstavka ni potrebno soglasje drugih imetnikov pravic na posameznih delih stavbe in osebe, ki 
je v zemljiški knjigi vpisana kot imetnik pravice na zemljišču, na katerem stoji stavba. 
(3) Vpis stavbe se lahko opravi pri stavbišču, odmerjenem po tem zakonu. V tem primeru se lahko funkcionalno zemljišče pripiše v 
zemljiškoknjižni vložek pozneje kot nova parcela. 
(4) Predlogom za vpis iz prvega odstavka tega člena mora predlagatelj priložiti: 
– potrdilo geodetske uprave iz trinajstega odstavka prejšnjega člena; 
– listine, ki so potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe; 
– pogodbo ali odločbo, s katero so med imetniki pravic na posameznih delih stavb določeni solastniški deleži na skupnih prostorih, 
delih in objektih stavbe. 
(5) Dokler pogodba iz tretje alinee prejšnjega odstavka ni sklenjena, vpiše sodišče etažno lastnino iz prvega odstavka tega člena brez 
vpisa solastninske pravice lastnikov posameznih delov stavbe na skupnih prostorih, delih in objektih stavbe ter zemljišču. 
(6) Za pogodbo iz tretje alinee četrtega odstavka tega člena se ne uporablja določba 22. člena ZZK.« 

129 Glej tudi razdelek 7.1.3.5. 
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uveljavitvijo SZ/91 (19. oktobra 1991) vsebina razmerij (pravna značilnost) pravne skupnosti etažnih lastnikov 
izvirno (ex lege) preoblikovala iz skupne lastnine v solastnino. V tretjem odstavku 12. člena SZ/91 je bilo 
urejeno pravilo o določitvi idealnega deleža lastninske pravice na nepremičninah s položajem skupnega dela 
stavbe, ki pripada (je vključeno v lastninsko pravico na) posameznem stanovanju (ali drugem posameznem delu 
v etažni lastnini). Ta je enak razmerju med vrednostjo tega posameznega dela in vrednostjo vseh posameznih 
delov v etažni lastnini v stavbi. Čeprav tretji odstavek 12. člena SZ/91 ni bil umeščen med prehodne določbe, 
lahko sklenemo, da se je uporabljal tudi za določitev tega idealnega deleža v razmerjih, ki so nastala pred 19. 
oktobrom 1991. 

Tudi v razmerjih nedokončane etažne lastnine, ki so nastala po uveljavitvi SZ/91 (glede posameznih delov v 
stavbah, zgrajenih po 19. oktobru 1991), določitev idealnih (solastniških) deležev na nepremičninah s položajem 
skupnega dela stavbe, ni bila predpostavka nastanka (nedokončane) etažne lastnine. Te deleže bi moral določiti 
že investitor ob prodaji posameznih delov, ki tega praviloma ni storil. Pravilnost stališča, da določitev deležev na 
zemljiščih in prostorskih delih stavbe s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela stavbe tudi v obdobju 
od 19. oktobra 1991 do 1. januarja 2003 (ko je začel veljati SPZ) ni bila predpostavka nastanka (nedokončane) 
etažne lastnine, potrjuje tudi ureditev v 5. členu ZPPLPS. Po petem odstavku 5. člena ZPPLPS predlogu za vpis 
etažne lastnine ni bilo treba priložiti pogodbe (o upravljanja) oziroma sodne odločbe o določitvi idealnih 
deležev. Če taka pogodba oziroma odločba ni bila predložena, se je etažna lastnina vpisala ne da bi se hkrati 
vpisali ti idealni deleži. 

Čeprav je ZPPLPS nehal veljati 4. novembra 2004, je vpis (vzpostavitve oziroma dokončanja) nedokončane 
etažne lastnine še vedno mogoč, ne da bi bili določeni ti idealni deleži. Pravilnost tega sklepa lahko utemeljimo z 
dvema nizoma razlogov. 

− Ureditev razmerij med etažnimi lastniki nikoli ni bila predpostavka nastanka etažne lastnine. Pogodbo 
(oziroma splošne pogoje) o ureditvi teh razmerij je bilo treba (do 16. julija 1995) po tretjem odstavku 42. 
člena ZLDS/59 oziroma tretjem odstavku 36. člena ZPDS/76 predložiti samo zaradi njene vložitve v zbirko 
listin (in s tem za zagotovitev njene javne dostopnosti (publicitete), ker so njena pravila (kot avtonomna 
pravila pravne skupnosti etažnih lastnikov) učinkovala tudi proti poznejšim pridobiteljem lastninske pravice 
na posameznih delih. Ta zahteva ni veljaja za predlog za vpis etažne lastnine, ki ga je vložil investitor (drugi 
odstavek v zvezi s točko c) prvega odstavka 6. točke Navodila/77). Zahtevo po predložitvi te pogodbe 
zemljiški knjigi je ukinil ZZK/95, ki je razveljavil 26. do 37. člen ZPDS/76 in Navodilo/77. Zato posebno 
pravilo, ki ga je določil peti odstavek 5. člena ZPPLPS, v resnici ni bilo potrebno. Razlog (ratio) tega 
posebnega pravila je bila verjetno (napačna) praksa (nekaterih) zemljiškoknjižnih sodišč, ki so tudi po 
uveljavitvi ZZK/95, pri predlogih za vpis etažne lastnine zahtevala predložitev pogodbe o upravljanju, čeprav 
je predpis (tretji odstavek 36. člena ZPDS/76 in 6. točka Navodila/77), ki je prej določal to zahtevo, ni več 
veljal, Pravilnik/95, ki je nadomestil ta predpis, pa te zahteve ni predpisoval. Napačni praksi je deloma 
botrovala inercija v pretežni meri pa nedosledna in pomanjkljiva ureditev v SZ/91. 

− Tudi po sedanji ureditvi lahko pravna skupnost solastnine nastane in obstaja, čeprav idealni deleži niso 
določeni (primerjaj drugi odstavek 65. člena SPZ). Da je nedokončana lastnina pred letom 2003 lahko nastala 
(in obstaja), ne da bi bili določeni idealni deleži izhaja tudi iz pravil, določenih v 270. členu SPZ (kot 
prehodni določbi). Po drugem odstavku 270. člena SPZ morajo etažni lastniki, če do uveljavitve SPZ 
solastniški deleži na nepremičninah s položajem splošnih skupnih delov niso bili določeni, te deleže določiti s 
pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.  

Na podlagi razloženega lahko sklenemo, da je še vedno mogoč (dovoljen) vpis vzpostavitve oziroma 
dokončanja nedokončane etažne lastnine, tudi če idealni deleži lastninske pravice na nepremičninah s položajem 
(splošnega) skupnega dela niso določeni.  

7.3.4.4 Sprememba položaja prostorskega dela iz splošnega skupnega dela v posamezni del v etažni 
lastnini (preureditev ali nadzidava podstrešij in drugih skupnih delov) 

Ob nastanku nedokončane etažne lastnine so položaj posameznega dela v etažni lastnini pridobili tisti 
prostorski deli (stanovanja, poslovni prostori, shrambe in drugi prostorski deli), ki jih je investitor določil kot 
(samostojen) predmet prenosa lastninske pravice v pogodbah, s katerimi jih je odsvojil (prvim) kupcem. Zato so 
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preostali prostorski deli (ki v teh pogodbah niso bili opredeljeni kot samostojen predmet) ob nastanku 
nedokončane etažne lastnine pridobili položaj splošnega skupnega dela. Pravni položaj podstrešij ali drugih 
skupnih prostorskih delov se je po nastanku nedokončane etažne lastnine (in pred 1. januarjem 2003) lahko 
spremenil v pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini. Za presojo pravnega položaja takega 
prostorskega dela je pomembno, kdaj je taka sprememba nastala. Pri tem moramo ločiti dve obdobji. 

1. V obdobju do 19. oktobra 1991 je posameznik v skladu z 72. členom ZSR/72 lahko preuredil podstrešne, 
kletne ali druge skupne prostore (ki so bili takrat v družbeni lastnini − glej razdelek 7.1.3.4) v stanovanje. Po 
tretjem odstavku 4. člena ZPSD/76 so etažni lastniki izgubili skupno trajno pravico uporabe na podstrešnih, 
kletnih ali drugih (skupnih) prostorih, če so se ti v skladu z 72. členom ZSR/74 preuredili v stanovanje 
oziroma poslovne prostore. Oseba (občan), ki je preuredila skupne prostore v stanovanje, je po ZSR/74 na teh 
prostorih pridobila stanovanjsko pravico. Enaka pravila je določal tudi ZSR/82. Po prvem odstavku 116. 
člena SZ/91 je taka oseba z uveljavitvijo SZ/91 (19. oktobra 1991) izvirno pridobila lastninsko pravico.130 Pri 
uporabi prvega odstavka 116. člena SZ/91 moramo upoštevati, da je SZ-1 v drugem odstavku 196. člena 
prehodnih določb, opredelil tipične dejanske stanove, pri katerih velja domneva, da je oseba izvirno pridobila 
lastninsko pravico po prvem odstavku 116. člena SZ/91.131 

2. V obdobju od 19. oktobra 1991 do 1. januarja 2003 je bila pravna možnost spremembe pravnega položaja 
prostorskega dela stavbe iz skupnega delea v posamezni del v etažni lastnini urejena v prvem odstavku 14. 
člena SZ/91,132 po katerem so etažni lastniki lahko svoje solastniške deleže na skupnih prostorih lahko 
prenesli na drugo osebo (investitorja) z namenom preureditve ali nadzidave teh v stanovanja ali poslovne 
prostore. S pogodbo iz 14. člena SZ/91 so etažni lastniki hkrati spremenili položaj prostorskega dela, ki je bil 
predmet preureditve oziroma nadzidave, iz splošnega skupnega dela v posamezni del v etažni lastnini, in 
lastninsko pravico na tem delu prenesli na investitorja. Zato je bila ta pogodba hkrati pravni temelj 
spremembe pravnega položaja teh delov in pravnoposlovne pridobitve (premosa) lastninske pravice na teh 
delih v korist investitorja (in v breme etažnih lastnikov). 

7.3.4.5 Izvirna pridobitev lastninske pravice na zemljišču s položajem splošnega skupnega dela 

Po prvem odstavku 2. člena in prvem odstavku 3. člena ZLNDL je na nepremičnini v družbeni lastnini 
(fizična ali pravna) oseba, ki je ob uveljavitvi ZLNDL imela pravico uporabe te nepremičnine, z uveljavitvijo 
ZLNDL (25. julija 1997) pridobila lastninsko pravico. 

Pri presoji učinka (pravne posledice) teh pravil za pravni položaj zemljišč (zemljiških parcel), ki so se 
uporabljala v zvezi z uporabo prostorskih delov posamezne stavbe v etažni lastnini, moramo izhajati iz pravnega 
položaja, ki so ga ta zemljišča imela do uveljavitve ZLNDL. Po prvem odstavku 6. člena ZPDS/76 so imeli 
etažni lastniki (vsakokratni lastniki prostorskih delov stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini), če 
je stavba stala na zemljišču, ki je bilo v družbeni lastnini, skupno trajno pravico uporabe, na zemljišču, na 
katerem stoji stavba, in na zemljišču, ki je potrebno za njeno redno rabo. Ta pravica uporabe je bila po drugem 
odstavku 7. člena ZPDS/76 vključena v (akcesorna) lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu stavbe s 

                                                      
130 Prvi odstavek 116. člena SZ/91 je določal: »Občani, ki so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili s preureditvijo ali nadzidavo 

skupnih prostorov v stanovanjski hiši, pa še niso pridobili lastninske pravice, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona lastniki na tak 
način pridobljenih stanovanj.« 

131 Drugi odstavek 196. člena SZ-1 določa: »Šteje se, da je posameznik, ki si je pred 19. oktobrom 1991 svoje stanovanjsko vprašanje 
razrešil s preureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi in je takšno preureditev oziroma nadzidavo izvedel na 
podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega na podlagi zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) oziroma na 
podlagi predpisov o graditvi objektov, ki so veljali pred 27. 11. 1984 ali na podlagi priglasitve del, vložene pred 14. julijem 1990 na 
podlagi 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) oziroma na podlagi 
odločbe o dovolitvi priglašenih del, če so bila takšna dela priglašena po 14. juliju 1990, dela pa izvedena pred 19. oktobrom 1991, na 
takšnem stanovanju s tem dnem pridobil lastninsko pravico.« 

132 14. člen SZ/91 je določal: 
»(1) Skupne prostore stanovanjske hiše, na katerih imajo solastniki solastniške deleže, je dopustno preurediti oziroma stanovanjsko 
hišo nadzidati, če investitor sklene pogodbo v pisni obliki z vsemi solastniki. Pogodba določa tudi način in pogoje, ki jih mora 
investitor izpolniti zaradi predvidenih gradbenih del. 
(2) Preureditve oziroma nadzidave iz tega člena in spremembe iz prvega odstavka prejšnjega člena imajo za posledico spremembo 
solastniških deležev v pogodbi o upravljanju, če se lastniki ne dogovorijo drugače.« 
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položajem posameznega dela v etažni lastnini. Čeprav je SZ/91 razveljavil 6. in 7. člen ZPDS/76 (in s tem 
povzročil pravno praznino), je ta pravica uporabe obstajala z enako vsebino in značilnostmi tudi po uveljavitvi 
SZ/91 na podlagi splošnega pravila, ki ga je urejal 12. člen ZTLR.133 SZ/91 je za zemljišče, na katerem stoji 
stavba, in zemljišče, potrebno za njeno redno rabo, uvedel nov izraz funkcionalno zemljišče. Pri opredelitvi 
funkcionalnega zemljišča je prvi odstavek 9. člena SZ/91 določil podrobnejše značilnosti zemljišča, zaradi 
katerih velja, da je to zemljišče potrebno za redno rabo stavbe.134 

Z uveljavitvijo ZLNDL se je ta skupna trajna pravica uporabe zemljišč v družbeni lastnini (z značilnostmi 
funkcionalnega zemljišča po prvem odstavku 9. člena SZ/91) »preoblikovala« v lastninsko pravico, ki se je 
vključila v lastninsko pravico na stavbi (če stavba ni bila v etažni lastnini)135 oziroma v lastninsko pravico na 
vseh prostorskih delih stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 

Ker je bila do uveljavitve ZLNDL večina zemljišč v urbanih območjih v družbeni lastnini, pogosto 
(praviloma) funkiconalno zemljišče posamezne stavbe v etažni lastnini (zemljišče, namenjeno redni rabi te 
stavbe) ni bilo evidentirano (odmerjeno) kot samostojna zemljiška parcela. Pri teh položajih so etažni lastniki 
(izvirno) pridobili lastninsko pravico samo na tistem prostorskem območju zemljiške parcele, ki je imelo 
značilnosti funkcionalnega zemljišča. Na preostalem prostorskem območju pa je lastninsko pravico pridobila 
občina po prvem odstavku 5. člena ZLNDL, kot imetnica pravice upravljanja s temi zemljišči.  

Dodatno se je preglednost (publiciteto) vsebine stvarnopravnih razmerij glede teh zemljišč »zameglila« zaradi 
pravila, določenega v tretjem odstavku 3. člena ZLNDL (z novelo ZLNDL-A, Uradni list RS, št. 59/01, ki je 
začela veljati 20. junija 2001), po katerem je zemljiškoknjižno sodišče, če je bila pri zemljišču (zemljiški parceli) 
v zemljiški knjigi pravica uporabe vpisana v korist pravne osebe, pri tej zemljiški parceli po uradni dolžnosti 
vpisalo (vknjižilo) lastninsko pravico v korist te pravne osebe oziroma njenega pravnega naslednika. S tem je 
ZLNDL v resnici določil domnevo, da je bil imetnik pravice uporabe zemljišča oseba, ki je kot imetnik te 
pravice vpisana v zemljiški knjigi. Zato pri tem položaju za vpis lastninske pravice ni bila potrebna listina, ki bi 
izkazovala pravni temelj pridobitve lastninske pravice, ki bi bila potrebna po splošnih zemljiškoknjižnih pravilih, 
ki jih je urejal ZZK/95. Pri tej ureditvi je zakonodajalec prezrl, da sta pred 25. julijem 1997 obstajali dve vrsti 
pravice uporabe zemljišča v družbeni lastnini: 

− Splošna pravica uporabe, ki je vključevala tudi razpolagalno upravičenje, je obstajala na nepremičninah 
(poslovnih in proizvodnih objektih in zemljiščih), ki so se uporabljale (kot »osnovno sredstvo«) za 
opravljanje dejavnosti družbenih pravnih oseb (primerjaj 231. in 243. člen ZZD136). Ta splošna pravica 
uporabe se je preoblikovala v lastninsko pravico pravne osebe hkrati s tem, ko se je pravna oseba lastninsko 
preoblikovala (iz družbene pravne osebe v pravno osebo zasebnega prava) po ZLPPC.137 Zato potrebe po 
urejanju lastninjenja teh nepremičnin ob sprejetju ZLNDL ni bilo. 

− Na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja v družbeni lastnini je bila imetnica razpolagalnega 
upravičenja (takrat imenovanega pravica upravljanja) občina. Občina je s tem zemljiščem lahko razpolagala 
tako, da je investitorju podelila posebno pravico uporabe zemljišča za gradnjo. Z izgradnjo stavbe se je ta 
pravica preoblikovala v pravico trajne uporabe za potrebe uporabe stavbe, ki se je vključila v lastninsko 
pravico na stavbi, in se je (kot akcesorna pravica) prenesla na poznejšega pridobitelja hkrati s prenosom 
lastninske pravice na posameznem delu stavbe v etažni lastnini. Zato ob uveljavitvi ZLNDL v večini 
primerov investitor (oziroma njegov pravni naslednik), v čigar korist je bila v zemljiški knjigi vpisana 
(posebna) pravica uporabe za gradnjo, ni bil več imetnik te pravice. To pomeni, da je bil vpis (vknjižba) 

                                                      
133 Glej tudi razdelek 7.1.3.5. 
134 Prvi odstavek 9. člena SZ/91 je določal: »Funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše je po tem zakonu tisto zemljišče, ki je neposredno 

namenjeno njeni redni rabi in brez katerega ne more funkcionirati, kot na primer: dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, prostori za 
smetnjake, prostori za igro, počitek in podobno.« 

135 Do 1. januarja 2003 je imela stavba (če ni bila v etažni lastnini) značilnost samostojnega predmeta lastninske pravice. Glej tudi 
razdelek 7.1.2. 

136 Zakon o združenem delu, Uradni list SFRJ, št. 53/76 (63/79 popr., 6/88 popr., 19/88 popr., 38/88 popr.), 57/83, 85/87, 11/88, 77/88-
ZPod, 40/89, 40/89, 60/89; Uradni list RS, št. 37/90. 

137 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 43/93 − sklep US, 32/94 − odločba US, 43/95 − 
odločba US, 1/96, 30/98-ZZLPPO, 72/98 − odločba US, 101/99− odločba US. 
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lastninske pravice v korist investitorja v teh primerih materialnopravno nepravilen, čeprav je bil opravljen po 
tretjem odstavku 3. člena ZLNDL. 

Funkcionalno zemljišče, na katerem je obstajala skupna trajna pravica uporabe, ki se je z uveljavitvijo 
ZLNDL preoblikovala v lastninsko pravico (kot akcesorno pravico, vključeno v lastninsko pravico na vsakem 
prostorskem delu stavbe v etažni lastnini), pogosto (praviloma) ni bilo odmerjeno kot samostojna zemljiška 
parcela, temveč je obsegalo prostorske dele ene ali več zemljiških parcel. Zato je ob uveljavitvi ZLNDL (ki je 
pravni temelj izvirne pridobitve te lastninske pravice, če je bilo zemljišče prej v družbeni lastnini) nastal enak 
položaj, kot lahko nastane pri izvirni pridobitvi lastninske pravice na nepremičnini s priposestvovanjem. Po 
posebnem pravilu, zdaj jasno določenem v tretjem odstavku 43. člena SPZ, je s priposestvovanjem mogoče 
(izvirno) pridobiti lastninsko pravico tudi samo na določenem prostorskem delu zemljiške parcele. To pravilo je 
izjema od splošnega pravila, po katerem je predmet (pridobitve oziroma prenosa) lastninske pravice lahko samo 
nepremičnina, ki ima značilnost samostojnega predmeta (zemljiška parcela).  

Do 1. janurja 2003 je bila tudi lastninska pravica na zemljišču v zasebni lastnini vključena v (akcesorna) 
lastninsko pravico na stavbi (če stavba ni bila razdeljena na etažno lastnino) oziroma prostorskem delu stavbe s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini. Kot akcesorna lastninska pravica se je prenesla hkrati (in 
neodvisno od volje odsvojitelja) s prenosom lastninske pravice na stavbi (če stavba ni bila razdeljena na etažno 
lastnino) oziroma prostorskem delu stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini (drugi odstavek 7. 
člena ZPN/76 oziroma drugi odstavek 6. člena in drugi odstavek 7. člena ZPDS/76). Lastninska pravica na 
zemljišču v zasebni lasti, potrebnem za redno rabo stavbe, se je vključila v lastninsko pravico na prostorskih 
delih stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini že s tem, ko je nastalo pravno dejstvo, ki je 
povzročilo nastanek etažne lastnine. Praviloma torej s tem, ko je investitor (oziroma lastnik stavbe) prodal 
prostorske dele stavbe (prvim) kupcem.138 

To pomeni, da za pridobitev te (akcesorne) lastninske pravice ni pomembno, da prostorsko območje, na 
katerem obstaja, ob nastanku nedokončane etažne lastnine ni bilo določeno (evidentirano kot samostojna 
zemljiška parcela). To območje je določljivo na podlagi pravnega standarda zemljišče, potrebno za redno rabo 
stavbe. Ta pravni standard je prej veljal za določitev območja, na katerem je obstajala skupna trajna pravica 
uporabe etažnih lastnikov na zemljišču v družbeni lastnini po prvem odstavku 6. člena ZPDS/76 (ki se je z 
uveljavitvijo ZLNDL preoblikovala v lastninsko pravico) oziroma na katerem je obstajala skupna lastnina 
etažnih lastnikov na zemljišču v zasebi lasti po drugem odstavku 6. člena ZPDS/76. Z uveljavitvijo SZ/91 je bil 
ta pravni standard nadomeščen s standardom funkcionalno zemljišče, katerega vsebina je bila (določneje kot 
prej) opredeljena v prvem odstavku 9. člena SZ/91. 

Zato lahko sklenemo, da določenost prostorskega območja zemljišča, lastninska pravica na katerem je 
vključena v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu stavbe v (nedokončani) etažni lastnini, ni bila 
predpostavka nastanka nedokončane etažne lastnine. Okoliščna, da to zemljišče (praviloma) ni bilo odmerjeno 
(evidentirano) kot samostojna zemljiška parcela, je najpogostejši razlog zaradi katerega etažni lastniki (brez 
sodelovanja osebe, v korist katere je bila vknjižena lastninska pravica na zemljiški parceli) niso mogli doseči 
vpisa nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo.139 

7.3.5. Značilnosti nevpisane nedokončane etažne lastnine, pomembne za presojo predpostavk (pogojev) za 
vpis njene vzpostavitve 

7.3.5.1 Splošno 

Pri nevpisani nedokončani etažni lastnini je v zemljiški knjigi vpisana samo zemljiška parcela s pravnim 
položajem samostojne (vknjižene) lastninske pravice. Zato je zaradi vpisa vzpostavitve nedokončane etažne 
lastnine v zemljiško knjigo treba opraviti enake vpise kot pri vpisu oblikovanja etažne lastnine,140 le da so listine, 
ki so podlaga za vpis vzpostavitve nedokončane etažne lastnine (ker vpisi nima oblikovalnih učinkov, saj 

                                                      
138 Glej tudi razdelek 7.2.4.2. 
139 Glej tudi razdelek 7.3.5.2. 
140 Vpisi pri oblikovanju etažne lastnine v zemljiško knjigo so podrobneje razloženi v razdelku 6.9. 
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nevpisana nedokončana etažna že obstaja) različne od listin, ki so podlaga za vpis oblikovanja etažne lastnine (ki 
ima oblikovalne učinke za nastanek etažne lastnine). 

1. V zemljiško knjigo je etažno lastnino v širšem pomenu (ki pomeni vzpostavitev nedokončane etažne lastnine) 
mogoče vpisati samo, če ima vsaj ena zemljiška parcela (in sicer tista, na kateri stoji stavba) pravni položaj 
splošnega skupnega dela stavbe v tem pomenu, da je lastninska pravica na tej parceli do določenega 
idealnega deleža vključena v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu te stavbe s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini. Zato je treba zagotoviti predpostavke za vpis zemljiške parcele, na kateri 
stoji stavba, z osnovnim pravnim položajem splošnega skupnega dela stavbe. Te predpostavke so 
podrobneje razložene v razdelku 7.3.5.2. 

2. Ker so (samostojen) predmet lastninske pravice pri etažni lastnini prostorski deli stavbe, je treba zagotoviti 
tudi predpostavke za vpis prostorskih delov z ustreznimi osnovnimi pravnimi položaji v zemljiško knjigo. Te 
predpostavke so podrobneje razložene v razdelku 7.3.5.3. 

7.3.5.2 Predpostavke za vpis zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, z osnovnim pravnim položajem 
splošnega skupnega dela stavbe 

V razdelku 7.3.4.5 je razloženo, da določenost prostorskega območja zemljišča, lastninska pravica na katerem 
je vključena v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu stavbe v (nedokončani) etažni lastnini, ni bila 
predpostavka nastanka nedokončane etažne lastnine. Etažni lastniki so namreč na tem zemljišču (opredeljenem s 
pravnim standardom zemljišče, potrebno za redno rabo stavbe oziroma funkcionalno zemljišče) izvirno 
pridobili lastninsko pravico v tem pomenu, da se je ta ob nastanki (nedokončane) etažne lastnine (če je bilo 
zemljišče takrat v zasebni lasti) oziroma ob uveljavitvi ZLNDL (če je bilo zemljišče ob nastanku etažne lastnine 
v družbeni lastnini) kot akcesorna lastninska pravica vključila v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu 
te stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 

Vendar je v zemljiško knjigo etažno lastnino mogoče vpisati samo, če ima vsaj ena zemljiška parcela (in sicer 
tista, na kateri stoji stavba) pravni položaj splošnega skupnega dela stavbe (v tem pomenu, da je lastninska 
pravica na tej parceli do določenega idealnega deleža vključena v lastninsko pravico na vsakem prostorskem 
delu te stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini). Tak vpis je mogoč (dovoljen) samo na podlagi 
listine, ki ima ti vsebinski značilnosti (poleg formalnih lastnosti, določenih v 142. členu ZZK-1): 

− Listina mora izkazovati pravni temelj nastanka tega položaja (primerjaj prvi odstavek 149. člena ZZK-1). 
To pomeni, da mora izkazovati nastop pravnih dejstev, ki so povzročila, da se je lastninska pravice na tej 
zemljiški parceli vključila v lastninsko pravico na vsakem prostorskem delu stavbe s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini, in da je s tem zemljiška parcela pridobila pravni položaj splošnega 
skupnega dela te stavbe. 

− Listina mora učinkovati proti osebi, v korist katere je v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica na tej 
zemljiški parceli (primerjaj prvi odstavek 150. člena ZZK-1). 

Zaradi načina, na katerega je po prejšnjih predpisih nastala nedokončana etažna lastnina je namreč pravno 
mogoče, da ima pravni položaj (splošnega) skupnega dela stavbe samo del prostorskega območja (sedanje) 
zemljiške parcele, na kateri stoji stavba.  

Zato, ko pri nevpisani nedokončani etažni lastnini primerjamo stanje zemljiške knjige in vsebino resničnih 
stvarnopravnih razmerij, iščemo odgovor na dve vprašanji: 

1. Ali ima celotno območje zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, pravni položaj skupnega dela stavbe? 
Odgovor na to vprašanje nam pove, ali je treba najprej (zaradi individualizacije zemljišča, ki ima pravni 
položaj splošnega skupnega dela stavbe) opraviti ustrezen postopek parcelacije. 

2. Kdo je vknjiženi lastnik zemljiške parcele, na kateri stoji stavba? Odgovor na to vprašanje je pomemben 
zaradi presoje, proti komu mora učinkovati listina, ki je podlaga za vpis pravnega položaja zemljiške parcele 
kot splošnega skupnega dela stavbe. 

Nujna predpostavka za vpis (vzpostavitve) nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo je, da je vsaj za 
zemljiško parcelo, na kateri stoji stavba, mogoče z listino, ki učinkuje proti vknjiženemu lastniku te parcele, 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 97 / 127 

izkazati, da ima ta parcela položaj splošnega skupnega dela stavbe. Če tega položaja nima celotno območje 
sedanje zemljiške parcele, je treba zagotoviti parcelacijo, na podlagi katere bo sedanja parcela razdeljena na dve 
novi parceli:  

− na parcelo, ki obsega tisti del prostorskega območja sedanje parcele, ki ima položaj splošnega skupnega 
dela stavbe, in 

− na parcelo, ki obsega preostalo območje sedanje parcele. 

Nedvomno je za redno rabo vsake stavbe nujno (vsaj) zemljišče, ki obsega tisti del prostorskega območja ene 
ali več (sedanjih) zemljiških parcel, ki je znotraj pravokotne (navpične) projekcije zunanjega oboda (gradbenega 
gabarita) stavbe.141 Za to zemljišče so prejšnji predpisi uporabljali izraz stavbišče (primerjaj 2. člen ZPPLPS), 
sedanji predpisi pa uporabljajo izraz zemljišče pod stavbo (primerjaj prvi odstavek 24. člena ZEN in drugi 
odstavek 7. člena ZVEtL). Na podlagi tega, splošno znanega dejstva,142 je bila v 2. členu ZPPLPS določena 
neizpodbojna domneva, po kateri velja, da so imeli z dnem uveljavitve ZLNDL na zemljišču, na katerem stoji 
stavba (stavbišču), pravico uporabe imetniki pravic na posameznih delih stavbe. Ta domneva je začela 
učinkovati za vsa stavbišča, ki so bila do uveljavitve ZLNDL v družbeni lastnini. Povedano drugače, ta domneva 
je začela učinkovati za lastninsko pravico na vsaki stavbi (glede katere je obstajala nedokončana lastnina), 
zgrajeni pred uveljavitvijo ZLNDL, v tem pomenu, da na podlagi te domneve velja, da je v lastninsko pravico na 
vsakem prostorskem delu te stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini vključena lastninska pravica 
na stavbišču. Učinek te domneve je nastal že z uveljavitvijo ZPPLPS neodvisno od tega, ali so etažni lastniki 
(pozneje) do prenehanja veljavnosti ZPPLPS vložili predlog za vpis nedokončane etažne lastnine. Zato ta učinek 
ni prenehal s prenehanjem uporabe ZPPLPS, čeprav 2. člen ZPPLPS ni bil (izrecno) izvzet iz splošnega pravila o 
prenehanju veljavnosti ZPPLPS, določenega v 13. členu ZPPLPS. Na učinku te domneve temelji tudi ureditev v 
190. členu SZ-1143 in ureditev sodnega postopka za vzpostavitev (nedokončane) etažne lastnine (primerjaj drugi 
odstavek 7. člena ZVEtL). 

Zato za vpis etažne lastnine (vpis stavbe in njenih prostorskih delov kot samostojnih predmetov lastninske 
pravice) v zemljiško knjigo zadošča, da je kot samostojna zemljiška parcela evidentirana (vpisana v kataster) 
zemljiška parcela, ki obsega samo zemljišče pod stavbo. To je pomembno zlasti takrat, kadar je med vknjiženim 
lastnikom (sedanje) zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, in etažnimi lastniki spor o obsegu prostorskega 
območja sedanje zemljiške parcele, ki ima položaj splošnega skupnega dela stavbe.  

Po 3. členu ZPPLPS so etažni lastniki lahko brez sodelovanja vknjiženega lastnika zemljiške parcele, na 
kateri stoji stavba, dosegli razdelitev (parcelacijo) sedanje parcele na novo zemljiško parcelo, ki je obsegala 
samo zemljišče pod stavbo (stavbišče), in novo zemljiško parcelo, ki je obsegala preostalo zemljišče. Enako 
lahko sedaj doseže upravnik stavbe (v imenu etažnih lastnikov) po drugem odstavku 190. člena SZ-1. Vendar po 
3. členu ZPPLPS za vpis (dovolitev vpisa) pravnega položaja te nove zemljiške parcele (ki je obsegala samo 
zemljišče pod stavbo) ni bilo treba priložiti nobene listine (razne odločbe o parcelaciji, ki je izkazovala, da nova 
zemljiška parcela obsega samo stavbišče), saj je ta položaj nastal izvirno (neodvisno od volje vknjiženega 
lastnika zemljiške parcele). Po tretjem odstavku 190. člena SZ-1 pa je treba z ustreznimi listinami (dokumenti, 
na podlagi katerih je potekala gradnja) izkazati, da je bilo zemljišče ob uveljavitvi ZLNDL v družbeni lastnini in 

                                                      
141 Primerjaj z opredelitvijo v prvem odstavku 24. člena ZEN: »Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem 

na ravnino.« 
142 To dejstvo ima značilnost splošno znanega dejstva, ker za njegovo poznavanje zadošča osnovnošolsko znanje temeljnih 

(poenostavljenih) pravil o gravitacijski sili, kot jih je opredelil že Newton. 
143 190. člen (prehodna določba) SZ-1 določa: 

»(1) Med skupne dele večstanovanjske stavbe spadajo zemljišča, na katerih so imeli na dan uveljavitve zakona o lastninjenju 
nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97, 59/01 in 110/02 − ZGO-1) pravico uporabe etažni lastniki, ne glede na to, 
ali so bila ta zemljišča določena kot funkcionalno zemljišče ali ne. 
(2) V vsakem primeru se šteje, da je skupni del večstanovanjske stavbe zemljišče, na katerem stoji stavba. Parcelacija zemljišča, na 
katerem stavba stoji, se lahko izvede na zahtevo upravika brez parcelaciskega dovoljenja. Vlogo za parcelacijo lahko da upravnik brez 
soglasja lastnikov zemljišč. 
(3) Če v zemljiški knjigi pravica uporabe ni vpisana v korist etažnih lastnikov, se pravica uporabe na dan uveljavitve zakona o 
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini ugotavlja na podlagi dokumentov in pravnih aktov, na podlagi katerih je potekala gradnja 
večstanovanjske stavbe.« 
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da je na njem obstajala pravica uporabe v korist etažnih lastnikov (oziroma investitorja). Praviloma je listina, ki 
izkazuje nastanek (pridobitev) te pravice uporabe odločba, s katero je občina oddala to zemljišče investitorju v 
uporabo za gradnjo. Te odločbe pa so v večini primerov »izgubljene« (založene) v arhivih občin (oziroma 
njihovih pravnih prednic). Zato praviloma brez sodelovanja oseb, v korist katerih je vknjižena lastninska pravica 
na tej zemljiški parceli, predpostavk za vpis vzpostavitve nevpisane nedokončane etažne lastnine zunajsodno ni 
mogoče zagotoviti.144 

Večina sodnih postopkov vzpostavitve etažne lastnine ne bi bila potrebnih, če bi ZVEtL določil smiselno 
enako pravilo, kot je bilo prej določeno v 3. členu ZPPLPS − torej pravilo, po katerem bi za vpis osnovnega 
pravnega položaja splošnega skupnega dela stavbe pri zemljiški parceli, ki obsega samo zemljišče pod stavbo po 
prvem odstavku 24. člena ZEN, zadoščala samo potrdilo geodetske uprave, da zemljiška parcela obsega samo 
zemljišče pod stavbo (oziroma odločba o parcelaciji, če bi ta vsebovala tudi ta podatek). Preostale predpostavke 
za vpis vzpostavitve (nevpisane) nedokončane etažne lastnine lahko namreč etažni lastniki praviloma zagotovijo 
sami, torej zunajsodno. V takem primeru bi bili potrebni le sodni postopki za določitev pripadajočega zemljišča. 

7.3.5.3 Predpostavke za vpis stavbe in prostorskih delov z ustreznimi osnovnimi pravnimi položaji v 
zemljiško knjigo 

Ker je vpis stavbe in njenih prostorskih delov v kataster stavb predpopstavka dovoljenosti njihovega vpisa v 
zemljiški kataster,145 je treba najprej zagotoviti vpis stavbe in njenih prostorskih delov v kataster stavb. Pri tem 
mora biti v kataster stavb vpisan vsak prostorski del stavbe, razen tistih prostorskih delov, ki imajo pravni 
položaj splošnega skupnega dela samo stavbe, v kateri se nahajajo. To pomeni, da je treba evidentirati in vpisati 
v kataster stavb prostorske dele, ki imajo enega od teh pravnih položajev: 

− položaj posameznega dela v etažni lastnini (glej razdelek 6.2.2), 

− položaj posebnega skupnega dela (glej razdelek 6.2.4) ali 

− položaj splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini (glej razdelek 6.2.3.3). 

V kataster stavb se lahko vpišejo tudi prostorski deli, ki imajo položaj splošnega skupnega dela samo tiste 
stavbe, v kateri se ti nahajajo. Vendar vpis teh prostorskih delov v kataster stavb (in zemljiško knjigo) ni nujen 
(primerjaj tretji in četrti odstavek 71. člena ZEN). Zato stavba (v etažni lastni), ki je vpisana v zemljiški knjigi (z 
osnovnimi pravnimi položaji solastnine na splošnih skupnih delih), predstavlja vse tiste njene prostorske dele, ki 
niso posebej vpisani (evidentirani) v katastru stavb in zato tudi niso vpisani v zemljiški knjigi. Povedano 
drugače, glede prostorskih delov stavbe, ki niso posebej vpisani (evidentirani) v katastru stavb in zemljiški 
knjigi, velja (se domneva), da imajo pravni položaj splošnega skupnega dela stavbe, v kateri se nahajajo.  

Ob vpisu prostorskih delov stavbe v zemljiško knjigo se pri vsakem prostorskem delu vpiše tudi njegov 
osnovni pravni položaj (vrsta osnovnega pravnega položaja in njegov imetnik). Za vsak prostorski del stavbe, 
katerega položaj je drugačen od položaja splošnega skupnega dela samo tiste stavbe, v kateri se nahaja, mora biti 
z ustrezno listino izkazan pravni temelj nastanka pravnega položaja, ki ga ima prostorski del ob vpisu v 
zemljiško knjigo.146 

7.3.6. Značilnosti vpisane nedokončane etažne lastnine, pomembne za presojo predpostavk (pogojev) za 
vpis njenega dokončanja 

7.3.6.1 Vrste položajev vpisane nedokončane etažne lastnine 

Pri vpisani nedokončani etažni lastnini je v zemljiški knjigi že vpisana stavba in njeni prostorski deli. Prav 
tako je vsaj ena zemljiška parcela v zemljiški knjigi vpisana z osnovnim pravnim položajem splošnega skupnega 

                                                      
144 Obširneje o posadni listini za vpis osnovnega pravnega položaja zemljiške parcele kot splošnega skupnega dela stavbe pri nevpisani 

nedokončani etažni lastnini glej razdelek 7.4.3.2. 
145 Pomen vpisa v kataster kot predpostavke za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo je obširneje razložen v razdelku 4.1.1.2. 
146 Pravila o zasebnih listinah, ki so podlaga za vpis osnovnega pravnega položaja prostorskega dela pri nevpisani nedokončani etažni 

lastnini so podrobneje razložena v razdelkih 7.4.3.4 in 7.4.3.5. 
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dela te stavbe. Pri tem prostorski deli v zemljiški knjigi praviloma niso vpisani z ID znakom, s katerim so 
vpisani v katastru stavb. Hkrati ni nujno, da so v zemljiški knjigi vpisani vsi prostorski deli stavbe. Mogoče je, 
da obstajo tudi nevpisani prostorski deli s položajem posameznega dela v (nedokončani) etažni lastnini ali 
posebnega skupnega dela.  

Vsem položajem vpisane nedokončane etažne lastnine je skupno: 

1. Ker je že vsaj ena zemljiška parcela v zemljiški knjigi vpisana kot splošni skupni del stavbe, za vpis 
dokončanja nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo ni treba zagotoviti nobenih pogojev glede 
zemljiških parcel. Če imajo tak položaj tudi druge zemljiške parcele (poleg tistih, ki so s tem položajem že 
vpisane v zemljiški knjigi), se vpis spremembe njihovega osnovnega pravnega položaja lahko predlaga s 
posebnim predlogom (zunaj zemljiškoknjižnega postopka za vpis dokončanja nedokončane etažne lastnine). 

2. Zaradi vpisa dokončanja nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo, je najprej zagotoviti vpis stavbe in 
njenih prostorskih delov v kataster stavb. Za ta vpis velja smiselno enako, kot je za položaj nevpisane 
nedokončane etažne lastnine razloženo v razdelku 7.3.5.3. 

3. Pri vpisu dokončanja nedokončane etažne lastnine se kot nove nepremičnine vpišejo vsi prostorski deli stavbe 
z ID znaki, s katerimi so vpisani v katastru stavb, in izbrišejo vsi vpisani prostorski deli. Zaradi boljše 
preglednosti besedila so v nadaljevanju v zvezi z vpisano nedokončano etažno lastnino uporabljeni izrazi: 

− vpisani prostorski del, ki pomeni prostorski del pri vpisani nedokončani etažni lastnini, ki je vpisan v 
zemljiški knjigi,  

− nevpisani prostorski del, ki pomeni prostorski del pri vpisani nedokončani etažni lastnini, ki je vpisan v 
katastru stavb in (še) ni vpisan v zemljiški knjigi v tem pomenu, da v zemljiški knjigi ni vpisan niti njegov 
pravni prednik (kot vpisani prostorski del ali fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni posamezni del«), in 

− nov prostorski del, ki pomeni prostorski del, ki je vpisan v katastru stavb in ki bo v zemljiško knjigo vpisan 
kot nova nepremičnina ob vpisu dokončanja nedokončane etažne lastnine. 

4. Za vpisano nedokonačno etažno lastnino je značilno, da so v zemljiški knjigi že vpisani (vsi ali nekateri) 
prostorski deli stavbe, ki imajo pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini ali posebnega skupnega 
dela, vendar niso vpisani z ID znakom, s katerim so vpisani v katastru stavb. Pri vpisu dokončanja (vpisane) 
nedokončane etažne lastnine se v zemljiško knjigo kot nove nepremičnine vpišejo vsi prostorski deli stavbe, 
vpisani v katastru stavb, in izbrišejo vsi v zemljiški knjigi vpisani prostorski deli. Zato je treba vsak vpisani 
prostorski del s položajem posameznega dela v etažni lastnini določiti kot pravnega prednika vsaj enega 
novega prostorskega dela s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Pomen določitve pravnih 
prednikov in pravila o njihovi določitvi so obširneje razložena v razdelku 7.3.6.2. 

Položaji vpisane nedokončane lastnine se med seboj razlikujejo po tem, katere (nadaljnje) vpise v zemljiško 
knjigo glede prostorskih delov stavbe je treba opraviti, da bi ti vpisi izražali (zagotavljali polno publiciteto) 
resničnih stvarnopravnih razmerij glede teh prostorskih delov (torej njihove osnovne pravne položaje, kot jih v 
resnici imajo). Zaradi presoje, proti komu učinkujejo ti vpisi, moramo pri vpisani nedokončani etažni lastnini 
razlikovati dve vrsti položajev. 

− Prva vrsta položajev obstaja, če je v zemljiški knjigi poleg prostorskih delov stavbe (nepremičnin, pri katerih je 
kot vrsta nepremičnine vpisano »posamezni del«) vpisana tudi fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni 
posamezni deli«. Ta vrsta položaja je podrobneje razložena v razdelku 7.3.6.3. 

− V drugo vrsto položajev spadajo položaji, pri katerih v zemljiški knjigi ni vpisana fiktivna nepremičnina 
»nerazdeljeni posamezni del«. Ta vrsta položaja je obširneje pojasnjena v razdelku 7.3.6.4. 
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7.3.6.2 Pomen določitve vpisanih prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini kot 
pravnih prednikov novih prostorskih delov 

Kataster stavb je bil nastavljen šele v letu 2003.147 Zato je bilo do leta 2003 zaradi individualizacije (določne 
opredelitve) prostorskih delov stavbe, ki so predmet etažne lastnine v širšem pomenu, predlogu za vpis etažne 
lastnine treba priložiti načrt stavbe (37. člen ZLDS/59, 26. člen ZPDS/76 in 49. člen Pravilnika/95). To pomeni, 
da je ID znak prostorskim delom ob vpisu etažne lastnine določilo zemljiškoknjižno sodišče. Zato je pri 
prostorskih delih, vpisanih v zemljiško knjigo pred letom 2003, kot vir ID znaka navedeno Vrhovno sodišče.148 

Pri vpisu dokončanja nedokončane etažne lastnine je treba ugotoviti (določiti), kateremu (v zemljiško knjigo) 
vpisanem prostorskem delu, ustreza posamezen nov prostorski del (vpisan v katastru stavb) ali več teh 
prostorskih delov. Za vpisani prostorski del, ki mu ustreza določen nov prostorski del, rečemo, da je pravni 
prednik tega novega prostorskega dela. S tem povemo (podobno kot pri pravni razdelitvi nepremičnin), da je 
pravni položaj novega prostorskega dela izveden iz pravnega položaja tistega vpisanega prostorskega dela, ki je 
njegov pravni prednik. Ta povezava (preslikava) je pravno pomembna pri vseh vpisanih prostorskih delih s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini (torej, ki so predmet samostojne, vknjižene lastninske pravice), saj 
ne sme nastati položaj, pri katerem bi ob vpisu dokončanja nedokončane etažne lastnine (po pomoti) »razlastili« 
posameznega etažnega lastnika (imetnika vknjižene lastninske pravice pri vpisanem prostorskem delu, ki ga ne 
bi določili kot pravega prednika nobenemu novemu prostorskemu delu) ali imetnika izvedene stvarne pravice (na 
primer hipoteke).  

Zato pri vpisu dokončanja (vpisane) nedokončane lastnine veljajo ta pravila: 

− Vsak vpisani prostorski del s položajem posameznega dela v etažni lastnini mora biti določen kot pravni 
prednik vsaj enega novega prostorskega dela s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Lahko pa je 
določen kot pravni prednik več novih prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini (na 
primer, če je vpisani prostorski del predstavljal stanovanje s kletjo, v kataster stavb pa sta stanovanje in klet 
vpisana kot različna prostorska dela). 

− Dva vpisana prostorska dela ali več so lahko določeni kot pravni prednik istemu novemu prostorskemu delu, 
če je osnovni pravni položaj teh vpisanih prostorskih delov enak. Položaj je namreč enak kot pri pravni 
združitvi nepremičnin (primerjaj tretji odstavek 115. člena ZZK-1). 

Lastninska pravica na novem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini, ki mu je 
določen pravni prednik (vpisani prostorski del), je izvedena iz lastninske pravice na vpisanem prostorskem delu 
(pravnem predniku). Zato se pri vpisu dokončanja nedokončane etažne lastnine (podobno kot pri poočitvi 
združitve ali delitve nepremičnin) pri takem novem prostorskem delu vpiše (vknjiži) lastninska pravica v korist 
istih imetnikov in do enakih deležev, kot so bili vpisani pri pravnem predniku. Hkrati se prenesejo vse izvedene 
pravice in zaznambe, ki so bile prej vpisane pri osnovnem pravnem položaju pravnega prednika.  

7.3.6.3 Značilnosti položaja, če je v zemljiški knjigi vpisana fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni 
posamezni deli« 

Da bi pravilno razumeli pomen vpisa fiktivne nepremičnine »nerazdeljeni posamezni deli«, moramo 
upoštevati (pravne) razloge, zaradi katerih je bila taka fiktivna nepremičnina vpisana v zemljiški knjigi. Te 
razloge lahko razvrstimo v dve skupini (pravilnih) položajev. 

1. Ob nacionalizaciji najemnih stavb in stavbnih zemljišč, posamezna stanovanja ali poslovni prostori izvzeti iz 
nacionalizacije, in je zato na njih ostala (samostojna) lastninska pravica.149 Zato so bili v zemljiško knjigo 
vpisani (kot samostojna nepremičnina) samo izvzeti prostorski deli, preostali prostorski deli (stanovanja in 
poslovni prostorsi, ki niso bili izvzeti iz nacionalizacije) pa v zemljiško knjigo kot samostojna nepremičnina 

                                                      
147 Kataster stavb je bil v celoti vzpostavljen šele 10. junija 2008. Primerjaj sklep ministra za okolje in prostor, objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 62/08, dne 20. junija 2008. 
148 O pomeno podatka »vir ID znaka« glej razdelek 4.1.4. 
149 Obširneje o tem glej razdelek 7.1.3.2. 
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niso bili vpisani. Tudi pozneje (vse do 31. julija 1976) je bilo mogoče (dovoljeno) v zemljiško knjigo vpisati 
samo nekatere prostorske dele (in ne vseh) s položajem posameznega dela v etažni lastnini.150 

2. Po pravilih ZPPLPS je bilo mogoče dovoliti vpis samo enega ali nekaterih (in ne vseh) prostorskih delov s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini v posamezni stavbi (primerjaj 4. člen ZPPLPS). 

Za obe skupini položajev je značilno, da poleg vpisanih prostorskih delov s položajem posameznega dela v 
etažni lastnini, obstajajo tudi drugi prostorski deli z enakim pravnim položajem. Te (preostale) prostorske dele s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini v zemljiški knjigi predstavlja fiktivna nepremičnina, pri kateri je 
kot oznaka njene vrste vpisano »nerazdeljeni posamezni deli«. Zato je pri vpisu dokončanja (vpisane) 
nedokončane etažne lastnine tudi za to fiktivno nepremičnino (enako kot za vpisane prostorske dele) treba 
ugotoviti (določiti), katerim novim prostorskim delom s položajem posameznega dela v etažni lastnini je pravni 
prednik ta fiktivna nepremičnina. Pri tem veljajo smiselno enaka pravila, kot so za vpisane (»že razdeljene«) 
prostorske dele razložena v razdelku 7.3.6.2. 

To pomeni, da je za položaj, ko je pri vpisani nedokončani etažni lastnini vpisana fiktivna nepremičnina 
»nerazdeljeni posamezni deli«, značilno, da vpisani prostorski deli in fiktivna nepremičnina skupaj v zemljiški 
knjigi predstavljajo vse (nove) prostorske dele s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Zato imajo 
nevpisani prostorski deli lahko samo položaj splošnega ali posebnega skupnega dela stavbe. Pri tem seveda ni 
nujno, da je oseba, ki je vknjižena kot lastnik fiktivne nepremičnine, v resnici (še vedno) lastnik vseh prostorskih 
delov s položajem posameznega dela, ki jih v zemljiški knjigi predstavlja ta fiktivna nepremičnina. Vendar 
moramo upoštevati, da se v zemljiškoknjižnem postopku vpisa dokončanja (vpisane) nedokončane etažne 
lastnine pri novih prostorskih delih, katerih prednik je fiktivna nepremičnina, vedno (nujno) vpiše (vknjiži) 
lastninska pravica v korist istih imetnikov in do enakih deležev, kot so bili vpisani pri fiktivni nepremičnini kot 
njihovem pravnem predniku. Zato lahko (»zunajknjižni«) lastnik takega prostorskega dela doseže vknjižbo 
lastninske pravice v svojo korist na podlagi listine, ki učinkuje proti vknjiženemu lastniku novega prostorskega 
dela (katerega pravna prednica je fiktivna nepremičnina), v poznejšem zemljiškoknjižnem postopku, začetem z 
vložitvijo predloga, ki je vložen po začetku postopka za vpis dokončanja nedokončane etažne lastnine.151 

V zvezi s fiktivno nepremičnino »nerazdeljeni posamezni deli« je mogoč tudi tretji (nepravilen) položaj, pri 
katerem je fiktivna nepremičnina vpisana po pomoti (nepravilno). Najpogosteje je tak vpis nastal zaradi načina, 
na katerega so se v prejšnji (stari) aplikaciji vnašali podatki o etažni lastnini, saj je bilo zaradi izvedbe teh vpisov 
treba vedno najprej vpisati začasno fiktivno nepremičnino, ki jo je moralo sodišče po vnosu vseh podatkov v 
zvezi z vpisom etažne lastnine izbrisati. Ker aplikacija ni bila zasnovana tako, da bi tako začasno fiktivno 
nepremičnino izbrisala samodejno (ali vsaj opozorila, da je treba opraviti njen izbris), se je včasih zgodilo, da je 
sodišče tako začasno fiktivno nepremičnino pozabilo izbrisati. Ker nepravilno (pomotno) vpisana fiktivna 
nepremičnina v resnici ne predstavlja nobenega (novega) prostorskega dela s položajem posameznega dela v 
etažni lastnini, je treba pred vložitvijo predloga (oziroma obvestila po ZVEtL) za vpis dokončanja (vpisane) 
nedokončane etažne lastnine, doseči izbris tega pomotnega vpisa fiktivne nepremičnine iz zemljiške knjige. Ta 
izbris je mogoče doseči na tri načine. 

− Če vknjiženi lastnik (pomotno vpisane) fiktivne nepremičnine prizna, da gre za pomotni vpis, lahko s posadno 
listino dovoli izbris fiktivne nepremičnine (in s tem izbris lastninske pravice, vknjižene v njegovo korist).  

− Pomotni vpis fiktivne nepremičnine (in pri njej vknjižene lastninske pravice) je materialnopravno nepravilen, 
saj ne obstaja pravni temelj za tak vpis. Zato lahko vsak etažni lastnik (oseba, v korist katere je vknjižena 
lastninska pravica pri kateremkoli vpisanem prostorskem delu stavbe) z izbrisno tožbo zahteva izbris tega 
vpisa (primerjaj napovedni stavek prvega odstavka 243. člena ZZK-1). Ker pomotno vpisana fiktivna 
nepremičnina ne predstavlja nobenega resničnega prostorskega dela, za odpravo posledic tega pomotnega (in 
zato materialno nepravilnega) vpisa zadošča, da se izbriše fiktivna nepremičnini (in s tem lastninska pravica, 
vknjižena pri tej nepremičnini). Zato z izbrisno tožbo ni treba uveljaviti tudi zahteva za vzpostavitev 
prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja iz 1. do 4. točke prvega odstavka 243. člena ZZK-1, saj pri tem položaju 

                                                      
150 Obširneje o tem glej razdelek 7.1.3.3. 
151 Glej tudi primer 2 v razdelku 7.4.4.2. 
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ni treba (v resnici ni mogoče) vzpostaviti nobenega prejšnjega stanja. Za vzpostavitev pravilnega 
zemljiškoknjinega stanja namreč zadošča, da se fiktivna nepremičnina izbriše. 

− Ker je namen sodnega postopka vzpostavitve (oziroma dokonačja) nedokončane etažne lastnine po ZVEtL 
(avtoritativno, s sodno odločbo) ugotoviti resnično vsebino stvarnopravnih razmerij, lahko o izbrisu fiktivne 
nepremičnine odloči tudi sodišče z odločbo po prvem, odstavku 24. člena ZVEtL. 

Primer: V zemljiški knjigi je po pomoti vpisana fiktivna nepremičnina (nerazdeljeni posamezni 
deli) 1737-638-999. Pri njej je vknjižena lastninska pravica v korist Občine XXX. 
Vknjiženi (etažni) lastniki vpisanih prostorskih delov so Ana, Borut, Cene in Drago. 

Izbris pomotno vpisane fiktivne nepremičnine lahko etažni lastniki predlagajo (zahtevajo s 
predlogom) na podlagi listin, opisanih v nadaljevanju. 

− Če Občina XXX priznava, da gre za pomoten vpis, lahko o tem izstavi posadno listino z 
vsebino, navedeno v vzorcu 1. 

Vzorec 1: Dovolilo (posadna listina) za izbris pomotno vpisane fiktivne nepremičnine 

Občina XXX, Vseobsežna ulica 22, 9999 Prestolnica, matična številka 2222222000, 
priznavam, da je nepremičnina (nerazdeljeni posamezni deli) z ID znakom 1737-638-999 v 
zemljiški knjigi vpisana po pomoti 

Zato dovoljujem, da se iz zemljiške knjige izbriše nepremičnina (nerazdeljeni posamezni deli) 
z ID znakom 1737-638-999 in pri njej vknjižena lastninska pravica v mojo korist. 

− Če Občina XXX posadne listine noče izstaviti, lahko katerikoli etažni lastnik z izbrisno tožbo 
proti Občini XXX kot toženi stranki uveljavi zahtevek z vsebino, navedeno v vzorcu 2. 
Pravnomočna sodba, s katero sodišče ugodi takemu zahtevku, je podlaga za izbris fiktivne 
nepremičnine iz zemljiške knjige. 

Vzorec 2: Izbrisna tožba za izbris pomotno vpisane fiktivne nepremičnine 

1. Ugotovi se, da sta vpis nepremičnine (nerazdeljeni posamezni deli) z ID znakom 1737-638-
999 v zemljiški knjigi in pri njej vknjižena lastninska pravica v korist osebe Občina XXX, 
Vseobsežna ulica 22, 9999 Prestolnica, matična številka 2222222000, neveljavna. 

2. Iz zemljiške knjige se izbriše nepremičnina (nerazdeljeni posamezni deli) z ID znakom 
1737-638-999 in pri njej vknjižena lastninska pravica. 

− Če o izbrisu fiktivne nepremičnine odloča sodišče v postopku po ZVEtL, mora biti izrek odločbe 
oblikovan smiselno enako kot izrek izbrisne tožbe (sodbe) v vzorcu 2. 

7.3.6.4 Značilnosti položaja, če v zemljiški knjigi ni vpisana fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni 
posamezni del« 

Če pri vpisani nedokončani etažni lastnini ni vpisana fiktivna nepremičnina, imajo nevpisani prostorski deli 
(novi prostorski deli, ki niso pravni nasledniki nobenega vpisanega prostorskega dela s položajem posameznega 
dela v etažni lastnini), lahko katerikoli pravno mogoč osnovni pravni položaj. Pri tem moramo upoštevati, da 
ima vpis stavbe pri (vpisani) nedokončani etažni lastnini, enak pomen kot pri redni etažni lastnini152 − 
predstavlja vse nevpisane prostorske dele. Zato se za nevpisane prostorske dele domneva, da imajo položaj 
splošnega skupnega dela stavbe. To pomeni, da vpis drugačnega osnovnega pravnega položaja (torej položaja 
posameznega dela v etažni lastnini ali posebnega skupnega dela) pri vpisu dokončanja nedokončane etažne 
lastnine učinkuje proti vsem vknjiženim etažnim lastnikom (osebam, v korist katerih je v zemljiški knjigi 
vknjižena lastninska pravica pri vpisanem prostorskem delu). Zato mora biti za vsak nevpisani prostorski del 
stavbe, ki ima (v resnici) drugačen pravni položaj od položaja splošnega skupnega dela stavbe, pri vpisu 
dokončanje nedokončane etažne lastnine, z ustrezno listino, ki učinuje proti vsem vknjiženim etažnim lastnikom, 
izkazan pravni temelj nastanka pravnega položaja, ki ga ima prostorski del ob vpisu v zemljiško knjigo.153 

                                                      
152 Pomen vpisa stavbe v zemljiško knjigo v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine je obširneje razložen v razdelku 6.9.3.2. 
153 Pravila o zasebnih listinah, ki so podlaga za vpis osnovnega pravnega položaja nevpisanega prostorskega dela so podrobneje razložena 

v razdelku 7.4.4.3. 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 103 / 127 

7.4. Zunajsodna ureditev razmerij za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne 
lastnine 

7.4.1. Pojem in pomen zunajsodne ureditve razmerij za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja 
nedokončane etažne lastnine 

O zunajsodni ureditvi razmerij za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine 
govorimo, kadar etažni lastniki zunaj sodnega postopka (postopka vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL ali 
drugega sodnega postopka) zagotovijo ustrezne vpise v katastre in pridobijo ustrezne listine, ki so po splošnih 
pravilih ZZK-1 podlaga za ustrezne vpise v zemljiški knjigi, potrebne za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja 
nedokončane etažne lastnine. 

Stvarnopravna razmerija glede nedokončane etažne lastnine so nastajala v obdobju do 1. januarja 2003, torej 
večinoma pred več kot desetimi leti. Zato je veliko listin, ki bi bile podlaga za ustrezen vpis v zemljiško knjigo 
izgubljenih ali založenih v arhivih (pravnih prednic sedanjih) občin. Za nekatere (izvirne) pridobitve lastninske 
pravice na posamezni nepremičnini, ki je predmet nedokončane etažne lastnine (na primer na zemljiški parceli 
ali na preurejenem podstrešnem stanovanju), pa ustrezna listina (ki bi bila podlaga za vpis) nikoli ni bila 
izstavljena. Pogosti so tudi položaji, da je posamezen etažni lastnik izvirno (s priposestvovanjem) pridobil 
lastninsko pravico na določenem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini, ker ima (sam 
oziroma njegovi pravni predniki) ta del v dobroverni lastniški posesti že več kot 10 let. 

Zato je razmerja za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine mogoče zunajsodno 
urediti z izstavitvijo ustreznih posadnih listin. 

7.4.2. Pomen posadnih listin pri zunajsodni ureditvi razmerij za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja 
nedokončane etažne lastnine 

7.4.2.1 Pojem in pomen posadnih listin 

Skupna vsebinska značilnost listin, ki so podlaga za vpis (vknjižbo) pridobitve, prenosa oziroma prenehanja 
pravice v zemljiško knjigo je, da morajo vsebovati zapis pravnega temelja te pridobitve, prenosa oziroma 
prenehanja pravice. Pri pravnoposlovni pridobitvi, prenosu oziroma prenehanju (odpovedi) pravice, ima to 
vsebinsko značilnost zemljiškoknjižno dovolilo kot sestavina razpolagalnega pravnega posla, ki je pravni temelj 
te pridobitve, prenosa oziroma prenehanja. Opisana pravna posledica pa lahko nastane tudi neodvisno od volje 
osebe, proti kateri učinkuje (ki zaradi te posledice izgubi pravico ali se njena pravica omeji z nastankom druge, 
izvedene pravice). V takem primeru govorimo o izvirni pridobitvi, prenosu oziroma prenehanju pravice. Če je 
pravni temelj izvirne pridobitve, prenosa oziroma prenehanja pravice oblikovalna sodna odločba (na primer 
sklep o ukinitvi stvarne služnosti), je ta sodna odločba (ko postane pravnomočna) hkrati listina, ki je podlaga za 
vpis pridobitve, prenosa oziroma prenehanja pravice v zemljiško knjigo. Nekatere pravice pa se lahko izvirno 
pridobijo, prenesejo oziroma prenehajo z nastopom drugih pravnih dejstev (in ne z oblikovalno sodno odločbo 
ali odločbo drugega državnega organa). Pravni temelj take pridobitve, prenosa oziroma prenehanja pravice je v 
zemljiškoknjižnem postopku mogoče izkazati z dvema vrstama listin. 

− Izvirno pridobitev (prenos oziroma prenehanje) izkazuje (pravnomočna) ugotovitvena sodna odločba, s katero 
sodišče ugotovi, da je nastala ta pravna posledica. Pri odločanju o utemeljenosti tožbenega zahtevka za 
ugotovitev izvirne pridobitve (prenosa oziroma prenehanja) pravice sodišče presoja, ali so nastopila pravna 
dejstva, ki jih zakon določa kot predpostavke (pogoje) pridobitve (prenosa oziroma prenehanja) pravice 
(neodvisno od volje osebe, proti kateri ta pravna posledica učinkuje). 

− Mogoče je tudi, da oseba proti kateri učinkuje izvirna pridobitev (prenos oziroma prenehanje) pravice (pri 
izvirni pridobitvi lastninske pravice je to oseba, v korist katere je v zemljiški knjigi vknjižena lastninska 
pravica) prostovoljno prizna, da je nastopila ta pravna posledica. Položaj je podoben, kot če bi ta oseba (kot 
tožena stranka) v pravdnem postopku pripoznala tožbeni zahtevek za ugotovitev izvirne pridobitve (prenosa 
oziroma prenehanja) pravice. Če ta pravna dejstva in njihova posledica med strankama (vknjiženim lastnikom 
in izvirnim pridobiteljem) niso sporna, ni razumnih razlogov, da bi o tej pravni posledici moralo 
(avtoritativno) odločati sodišče. Zato je po 1. točki tretjega odstavka 40. člena ZZK-1 listina, ki je podlaga za 
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vpis (vknjižbo) pridobitve (prenosa oziroma prenehanja) stvarne pravice, tudi listina, ki vsebuje izjavo osebe, 
ki jo izstavlja, da priznava izvirno pridobitev (prenos oziroma prenehanje) stvarne pravice v korist druge 
osebe. Za tako listino uporabljamo izraz posadna listina.154 

7.4.2.2 Predpostavke, da bi bila posadna listina podlaga za ustrezen vpis v zemljiško knjigo 

Izstavitev posadne listine ni razpolagalni pravni posel, saj ne povzroči (ni pravni temelj) pridobitve, prenosa 
ali prenehanja pravice. Ta pravna posledica (izvirna pridobitev, prenos oziroma prenehanje pravice) namreč 
nastane pred izstavitvijo posadne listine, ki nastopijo pravna dejstva, ki jih določa zakon kot predpostavke za 
nastanek te pravne posledice. Čeprav izstavitev posadne listine ni razpolagalni pravni posel, se zanjo smiselno 
uporabljajo pravila o zemljiškoknjižnem dovolilu (primerjaj napovedni stavek tretjega odstavka in četrti 
odstavek 40. člena ZZK-1). 

Da bi bila posadna listina (ustrezna) podlaga (temelj) za dovolitev vpisa (vknjižbe) pridobitve (prenosa 
oziroma prenehanja) pravice morajo biti izpolnjene te predpostavke. 

1. Za predpostavke glede izstavitelja posadne listine se veljajo smiselno enaka pravila kot za odsvojitelja pri 
zemljiškoknjižnem dovolilu. 

1.1. Pravna sposobnost izstavitelja. 

1.2. Jasna identifikacija izstavitelja. Izstavitelj mora biti v posadni listini označen s podatki, s katerimi je 
vpisan v zemljiški knjigi (smiselno prvi odstavek 32. člena v zvezi z napovednim stavkom tretjega 
odstavka 40. člena ZZK-1).  

2. Posadna listina je pravni posel, saj vsebuje izjavo volje izstavitelja o priznanju pravnih dejstev in pravne 
posledice − izvirne pridobitve (vendar ni razplagalni pravni posel). Zato morajo biti izpolnjene tudi 
predpostavke, ki se nanašajo na poslovno voljo izstavitelja. Zanje se po 14. členu OZ smiselno uporabljajo 
pravila o pogodbah. To so poslovna sposobnost, sposobnost razsojanja ter svobodno oblikovana in resna 
volja). Tudi posadna listina mora imeti (dovoljeno) poslovno podlago (primerjaj 39. člen v zvezi s 14. členom 
OZ). Pri tem ni nujno, da bi bila poslovna podlaga izražena v tem pomenu, da bi bili v posadni listini 
navedeni interesi in druge okoliščine, ki so razlog (poslovna podlaga) za njeno izstavitev. Po tretjem odstavku 
39. člena OZ namreč velja domneva, da ima vsak pravni posel poslovno podlago, torej da ta obstaja, čeprav 
ni (izrecno) izražena. Najpogostejši razlog (tipična poslovna podlaga) za izstavitev posadne listine je (skupni) 
interes izstavitelja in izvirnega pridobitelja zunajsodno urediti razmerja tako, da bo izvirni pridobitelj lahko 
dosegel ustrezen vpis v zemljiško knjigo. 

3. Po 1. točki tretjega odstavka 40. člena ZZK-1 mora posadna listina vsebovati (izrecno) izjavo izstavitelja o 
priznanju izvirne pridobitve (prenosa oziroma prenehanja) pravice. Tej zahtevi ustreza izjava, s katero 
izstavitelj izreče: 

                                                      
154 Že pred uveljavitvijo ZZK-1, ki je v 1. točki tretjega odstavka 40. člena posadni listini izrecno priznal lastnost listine, ki je lahko 

podlaga za vknjižbo, je bilo v sodni praksi splošno uveljavljeno stališče, da je taka listina ustrezna podlaga za vknjižbo. Občna seja 
VSS je to stališče oblikovala v pravnem menju, sprejetem 18. 12. 2001, v katerem je izrekla: »Notarsko overjena izjava volje 
zemljiškoknjižnega lastnika o priznanju dejstev priposestvovanja in priposestvovanja samega je zasebna listina, na podlagi katere se 
lahko dovoli vknjižba lastninske pravice na priposestvovalca.« 
V obrazložitvi pravnega mnenja je navedeno: »Po 21. členu ZZK se vknjižba dovoli na podlagi javne ali zasebne listine, ki mora 
vsebovati veljaven pravni temelj (smiselno enako določbo je vseboval tudi paragraf 26 ZZK Kraljevine Jugoslavije). Pri tem zakon ne 
določa, da bi lahko šlo pri zasebni listini le za zapis sklenjenega pravnega posla (pogodbe), ki je samostojni pravni naslov. Zasebna 
listina je lahko v smislu citirane zakonske določbe tudi listina, ki dokazuje obstoj v zakonu naštetih dejanskih okoliščin, katerih pravna 
posledica je izvirna pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi priposestvovanja (21. ter 28. do 30. člen ZTLR). Obstoj 
takšnih pravno pomembnih okoliščin in nastanek tem ustrezne pravne posledice pa lahko zemljiškoknjižni lastnik prizna z izjavo volje, 
ki je lahko podana samostojno ali zajeta v pogodbi med zemljiškoknjižnim lastnikom in priposestvovalcem. Takšne pogodbe 21. člen 
ZTLR nikakor ne izključuje, saj vsebuje pogodba le ugotovitev nespornih dejstev priposestvovanja in priposestvovanja samega ter 
vknjižbeno dovoljenje. Ne pomeni temelja za pridobitev lastninske pravice, saj je bila ta pridobljena že s potekom priposestvovalne 
dobe. Zapis takšne izjave volje, na katerem je notarsko overjen podpis (22. člen ZZK), je tako listina po 21. členu v zvezi s 3. točko 
prvega odstavka 86. člena ZZK.« 
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− da priznava (v izjavi navedena) pravna dejstva (na primer, da so pridobitelj in njegovi pravni predniki 
imeli nepremičnino v dobroverni lastniški posesti zadnjih 10 let pred izstavitvijo posadne listine), ki so 
pravni temelj izvirne pridobitve, in 

− da priznava, da je pridobitelj (oseba, v korist katere izstavlja posadno listino) na podlagi teh pravnih 
dejstev izvirno pridobil pravico (oziroma je izstaviteljeva pravica, ki omejuje pridobiteljevo pravico, 
prenehala). 

4. Posadna listina mora vsebovati tudi izjavo izstavitelja o dovolitvi vpisa, v kateri mora biti določno opredeljena 
vsebina vpisa. Za določno opredelitev vsebine vpisa, ki se dovoljuje s posadno listino, veljajo smiselno enaka 
pravila kot za določenost vsebine razpolaganja v zemljiškoknjižnem dovolilu.155 

5. Nepogojnost izjave o dovolitvi vpisa. Za posadno listino se smiselno uporablja 23. člen SPZ, po katerem 
izjava o dovolitvi vpisa ne sme biti povezana z nobenim (odložnim ali razveznim) pogojem.156 

6. Obličnost. Podpis izstavitelja na posadni listini mora biti overjen (smiselno 23. člen SPZ, primerjaj tudi četrti 
odstavek 40. člena ZZK-1). 

Enako kot za vse listine, ki so podlaga za vpis v zemljišku knjigo, tudi za posadno listino velja, da je vpis v 
zemljiško knjigo na njeni podali dovoljen samo, če učinkuje proti osebi, proti kateri bo učinkoval vpis, ki je 
dovoljen s posadno listino (primerjaj prvi odstavek 150. člena ZZK-1). Zato je posadna listina podlaga za vpis 
(dovolitev vpisa), če je izstavitelj vknjižen kot imetnik pravice, proti kateremu bo učinkoval vpis, ki je z njo 
dovoljen. 

7.4.3. Zunajsodna ureditev razmerij za vpis vzpostavitve nevpisane nedokončane etažne lastnine 

7.4.3.1 Splošno 

Zaradi vpisa vzpostavitve (nevpisane) nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo je treba opraviti enake 
vpise kot pri vpisu oblikovanja etažne lastnine po SPZ, 157 le da so listine, ki so podlaga za vpis vzpostavitve 
nedokončane etažne lastnine (ker vpisi nima oblikovalnih učinkov, saj nevpisana nedokončana etažna že obstaja) 
različne od listin, ki so podlaga za vpis oblikovanja etažne lastnine (ki ima oblikovalne učinke za nastanek 
etažne lastnine). Zato so v nadaljevanju (zasebne) listine, ki so potrebne za dovolitev vpisa vzpostavitve 
nedokončane etažne lastnine, obravnavane v zvezi s posamezno vrsto vpisa, ki ga je treba opraviti pri vpisu 
vzpostavitve nedokončane etažne lastnine. 

1. Pri zemljiški parceli, ki ima položaj splošnega (ali posebnega) skupnega dela, je treba vpisati spremembo 
njenega osnovnega pravnega položaja. Pogoj za dovoljenost takega vpisa je lahko tudi posadna listina z 
značilnostmi, razloženimi v razdelku 7.4.3.2. Pri tem moramo biti pozorni, da je za vpis vzpostavitve 
nedokončane etažne lastnine nujno, da se vsaj ena zemljiška parcela (ki obsega vsaj zemljišče pod stavbo) 
vpiše kot splošni skupni del stavbe.158 

2. Vpisati je treba stavbo in pri njej solastniške deleže na splošnih skupnih delih. Pravila o teh vpisih so 
podrobneje razložena v razdelku 7.4.3.3. 

3. Opraviti je treba tudi vpis vseh prostorskih delov, ki so vpisani v kataster stavb, in pri vsakem od njih njegov 
osnovni pravni položaj, ki ga ima ob vpisu vzpostavitve etažne lastnine v zemljiško knjigo. Pravila o listinah, 
ki so podlaga za te vpise, so glede prostorskega dela s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
razložena v razdelku 7.4.3.4, glede prostorskega dela s položajem splošnega ali posebnega skupnega dela pa 
v razdelku 7.4.3.5. 

Pri nevpisani nedokončani etažni lastnini posamezen etažni lastnik doseže vknjižbo lastninske pravice (in s 
tem njeno polno publiciteto) na določenem prostorskem delu stave s položajem posameznega dela v etažni 

                                                      
155 Ta pravila so podrobneje razložena v razdelku 2.8.6. 
156 Obširneje o tem glej razdelek 2.8.7. 
157 Vpisi pri oblikovanju etažne lastnine v zemljiško knjigo so podrobneje razloženi v razdelku 6.9. 
158 Obširneje o tem glej razdelek 7.3.5.2. 
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lastnini samo, če so (hkrati ali prej) v zemljiški knjigi opravljeni vsi vpisi glede vzpostavitve nedokončane 
etažne lastnine. Zato ima vsak etažni lastnik pravni interes (in s tem aktivno procesno legitimacijo) za vložitev 
predloga za vpis vzpostavitve nedokončane etažne lastnine, saj s tem predlogom hkrati zahteva, da se pri 
določenem prostorskem delu stavbe vknjiži lastninska pravica v njeno korist. To pomeni, da ni nujno, da bi 
predlog vložili (kot predlagatelji) vsi etažni lastniki skupaj (primerjaj prvi odstavek 128. člena ZZK-1). Po 
posebnem pravilu, ki izhaja iz 191. člena SZ-1, je upravičen tak predlog vložiti tudi upravnik stavbe (kot 
zastopnik vseh etažnih lastnikov). 

7.4.3.2 Posadna listina za vpis spremembe osnovnega pravnega položaja zemljiške parcele kot splošnega  
skupnega dela stavbe 

V razdelku 7.3.4.5. je razloženo, da so etažni lastniki na zemljišču, potrebnem za redno rabo stavbe 
(funkcionalnem zemljišču) izvirno pridobili lastninsko pravico, kot akcesorno pravico, ki je vključena (do 
določenega oziroma določljivega idealnega deleža) v (samostojno) lastninsko pravico na vsakem prostorskem 
delu stavbe s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Pravno dejstvo, ki je povzročilo izvirno pridobitev 
lastninske pravice je odvisno od tega, ali je bilo to zemljišče (zemljiška parcela, ki je obsegala to zemljišče) ob 
nastanku nedokončane etažne lastnine v družbeni ali zasebni lastnini. 

− Če je bilo zemljišče ob nastanku nedokončane etažne lastnine v družbeni lastnini, so etažni lastniki izvirno 
pridobili akcesorno lastninsko pravico z uveljavitvijo ZLNDL (prvi odstavek 2. člena oziroma prvi 
odstavek 3. člena ZLNDL). 

− Če pa je bilo zemljišče ob nastanku nedokončane etažne lastnine v zasebni lasti, so etažni lastniki izvirno 
pridobili akcesorno lastninsko pravico na tem zemljišču z nastopom pravnega dejstva, ki je povzročilo 
nastanek nedokončane etažne lastnine (drugi odstavek 6. člena in drugi odstavek 7. člena ZPDS/76).  

Če se etažni lastniki lahko sporazumejo z osebo, v korist katere je vknjižena lastninska pravica na zemljiških 
parcelah, ki imajo položaj splošnega skupnega dela stavbe, lahko razmerja za vpis spremembe osnovnega 
pravnega položaja teh zemljiških parcel uredijo tako, da vknjiženi lastnik zemljiške parcele: 

− po potrebi zagotovi ustrezno parcelacijo (če ima položaj splošnega skupnega dela stavbe samo del območja 
sedanje parcele) in 

− izstavi ustrezno posadno listino, s katero prizna opisano izvirno pridobitev lastninske pravice in dovoli 
ustrezen vpis spremembe osnovnega pravnega položaja zemljiške parcele. 

Primer 1: Na zemljiški parceli z ID znakom 1737-12/3-0 je vknjižena lastninska pravica v korist 
Občine XXX. Na parceli stoji stavba z ID znakom 1737-112. V času, ko je bila stavba 
zgrajena, je bilo zemljišče v družbeni lastnini. Celotno območje zemljiške parcele je bilo 
namenjeno redni rabi stavbe (je imelo značilnosti funkcionalnega zemljišča stavbe). 

Vzorec 1: Dovolilo (posadna listina) za vpis o zemljiške parcele kot SSD (izvirna pridobitev 
po ZLNDL) 

Občina XXX, Vseobsežna ulica 22, 9999 Prestolnica, matična številka 2222222000, 
priznavam, da je imela parcela z ID znakom 1737-12/3-0 položaj zemljišča, namenjenega za redno 
rabo stavbe z ID znakom 1737-112, in da so etažni lastniki (oziroma njihovi pravni predniki) z 
uveljavitvijo Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL, Uradni list RS, št. 
44/97, 59/01, 27/02 − odločba US) izvirno pridobili lastninsko pravico na tej parceli (prvi 
odstavek 2. člena oziroma prvi odstavek 3. člena ZLNDL), ki je s tem pridobila pravni položaj 
splošnega skupnega dela stavbe. 

Zato dovoljujem, da se pri parceli z ID znakom 1737-12/3-0 kot njen osnovni pravni položaj 
vpiše splošni skupni del stavbe v korist stavbe z ID znakom 1737-112. 
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Primer 2: Na zemljiški parceli z ID znakom 1737-11/7-0 je vknjižena lastninska pravica v korist 
družbe Izvajalec d.o.o. Na parceli stoji stavba z ID znakom 1737-777. Družba Izvajalec 
d.o.o. (investitor) je stavbo zgradila z namenom prodaje posameznih delov (pred letom 
2003). Celotno območje zemljiške parcele je bilo namenjeno redni rabi stavbe (je imelo 
značilnosti funkcionalnega zemljišča stavbe). Zato se je ob prodaji posameznih delov 
(stanovanj ali prostorskih delov) stavbe (ki je hkrati povzročila nastanek nedokončane 
etažne lastnine) lastninska pravica na parceli (do deleža, ki ob prodaji ni bil določen, 
vendar je določljiv) kot akcesorna pravica vključila v lastninsko pravico na vsakem 
prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini. 

Vzorec 2: Dovolilo (posadna listina) za vpis zemljiške parcele kot SSD (izvirna pridobitev na 
zemljišču v zasebni lastnini) 

Izvajalec d.o.o., Vseobsežna ulica 22, 9999 Prestolnica, matična številka 2222222000, 
priznavam, da je imela parcela z ID znakom 1737-11/7-0 položaj funkcionalnega zemljišča stavbe 
z ID znakom 1737-777, in da so etažni lastniki (oziroma njihovi pravni predniki) s pridobitvijo 
lastninske pravice na posameznem delu hkrati izvirno pridobili tudi lastninsko pravico (do 
določenega idelanega deleža) na tej parceli kot splošnem skupnem delu stavbe (drugi odstavek 7. 
člena Zakona o pravicah na delih stavb, Uradni list SRS, št. 19/76, v zvezi s smiselno uporabo 
tretjega odstavka 12. člena Stanovanjski zakona,Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 − odločba 
US, 9/94, 21/94, 22/94 − odločba US, 29/95 − ZPDF, 23/96, 24/96 − odločba US, 44/96 − odločba 
US, 23/96, 1/00, 22/00 − ZJS, 87/02 − SPZ in 29/03 − odločba US). 

Zato dovoljujem, da se pri parceli z ID znakom 1737-11/7-0 kot njen osnovni pravni položaj 
vpiše splošni skupni del stavbe v korist stavbe z ID znakom 1737-777. 

7.4.3.3 Pravila o vpisu solastniških deležev na splošnih skupnih delih stavbe 

V razdelku 7.3.4.3 je razloženo, da za nastanek nedokončane etažne lastnine ni bilo pomembno, da idealni 
(solastniški) deleži akcesorne lastninske pravice na nepremičninah s položajem splošnih skupnih delov stavbe 
niso bili določeni, in da nedokončana etažna lastnina lahko obstaja, čeprav idealni deleži niso določeni. Zato 
določitev teh deležev ni pogoj (predpostavka) za vpis vzpostavitve nedokončane etažne lastnine v zemljiško 
knjigo. To pomeni, da je vpis vzpostavitve nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo dovoljen, čeprav 
predlogu ni priložena listina, ki bi bila podlaga za vpis idealnih (solastniških) deležev na splošnih skupnih delih 
stavbe. Če taka listina predlogu ni priložena velja, da idealni deleži niso določeni. Zato se v takem primeru pri 
vseh osnovnih pravnih položajih stavbe kot idealni delež vpiše 0/0.159  

Pri nedokončani etažni lastnini etažni lastniki določijo solastniške deleže na splošnih skupnih delih stavbe, ki 
pripadajo (so vključeni v lastninsko pravico) posameznim prostorskim delom s položajem posameznega dela v 
etažni lastnini, s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij (primerjaj drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 
270. člena SPZ). Če se etažni lastniki o teh deležih ne morejo sporazumeti, jih na predlog kateregakoli med njimi 
določi sodišče v nepravdnem postopku po tretjem odstavku 270. člena SPZ s sodno odločbo (sklepom) o 
določitvi deležev. Zato ima obe listini značilnost (pravno lastnost) listine, ki je podlaga za vpis teh deležev v 
zemljiško knjigo. Na podlagi take pogodbe oziroma sodne odločbe lahko vsak etažni lastnik oziroma upravnik 
tudi pozneje (po vpisu vzpostavitve nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo) vloži predlog za vpis (s 
pogodbo oziroma sodno odločbo določenih) idealnih deležev na splošnih skupnih delih. 
Primer: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1980, so bila štiri stanovanja z ID znaki 

1737-638-1 do 1737-638-4. Sedanji etažni lastniki teh stanovanj so Ana Anovska, Borut 
Borutovni, Cene Cencasti in Drago Dragasti. Preostali prostorski deli stavbe (z ID znaki 
1737-638-5 do 1737-638-7) imajo položaj splošnih skupnih delov stavbe. Etažni lastniki 
lahko v pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij (na primer v 4. členu pogodbe) 
določijo idealne delež tako, kot je prikazano v vzorcu v nadaljevanju.  

Vzorec: Določitev solastniških deležev na SSD (nedokončana etažna lastnina) 

1. člen 

Etažni lastniki: 
− Ana Anovska, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789111, 

                                                      
159 Glej tudi razdelek 6.9.3.2. 
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− Borut Borutovni, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789222, 
− Cene Cencasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789333, 
− Drago Dragasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789444, 
sklepamo to pogodbo zaradi ureditve medsebojnih razmerij glede nedokončane etažne lastnine 

v stavbi, ki je v kataster stavb vpisana z ID znakom 1737-638. 

... 
4. člen 

Etažni lastniki soglašamo, da obstajajo naslednji solastniški deleži na nepremičninah, s 
položajem splošnega skupnega dela stavbe v korist vsakokratnega lastnika: 

− posameznega dela z ID znakom 1737-638-1 do 1/4, 
− posameznega dela z ID znakom 1737-638-2 do 1/4, 
− posameznega dela z ID znakom 1737-638-3 do 1/4 in 
− posameznega dela z ID znakom 1737-638-4 do 1/4. 

7.4.3.4 Zasebne listine, ki so podlaga za vknjižbo lastninske pravice pri prostorskem delu z osnovnim 
pravnim položajem posameznega dela v etažni lastnini 

Pri presoji, katere (zasebne) listine so podlaga za dovolitev vpisa (vknjižbe lastninske pravice) pri 
prostorskem delu s pravnim položajem posameznega dela v etažni lastnini, moramo izhajati iz odgovora na 
vprašanje, nastanek katerih pravnih dejstev je povzročil, da je prostorski del pridobil pravni položaj 
posameznega dela v etažni lastnini. Povedano drugače, izhodišče te presoje je odgovor na vprašanje, kaj je 
pravni temelj nastanka tega pravnega položaja.160 

1. Večina prostorskih delov je pridobila pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini (je postalo predmet 
samostojne lastninske pravice − etažne lastnine v ožjem pomenu) hkrati s tem, ko je nastala nedokončana 
etažna lastnina. Pravni temelj nastanka tega položaja je bila pogodba, s katero je investitor (oziroma lastnik 
stavbe) odsvojil posamezen prostorski del (prvemu) pridobitelju (kupcu).161 Po nastanku nedokončane etažne 
lastnine, so bili pogosto opravljeni nadaljni prenosi lastninske pravice na prostorskih delih s položajem 
posameznega dela v etažni lastnini. Zato moramo pri presoji listin, ki so podlaga za vknjižbo lastninske 
pravice v korist določene osebe pri takem prostorskem delu, upoštevati ta pravila: 

1.1. Po splošnem pravilu, določenem v drugem odstavku 150. člena ZZK-1, lahko pri večkratnih zaporednih 
prenosih pravice zadnji pridobitelj zahteva vknjibo neposredno v svojo korist, če zemljiškoknjižnemu 
predlogu priloži listino, ki bi bila podlaga za vknjižbo pravice v korist njegovega prednika. Zato lahko 
sedanji etažni lastnik določenega prostorskega dela s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
doseže vknjižbo lastninske pravice v svojo korist, če priloži celotno (neprekinjeno) verigo listin o 
prenosu lastninske pravice (od prve pogodbe z ustreznim dovolilom, s katero je investitor lastninsko 
pravico prenesel na prvega kupca, do zadnje pogodbe z ustreznim dovolilom, na podlagi katere je 
pridobil lastninsko pravico). 

1.2. Po drugem odstavku 248. člena ZZK-1 se še vedno uporablja 6. člen ZPPLPS (čeprav so se preostala 
pravila ZPPLPS nehala uporabljati 19. novembra 2004). V 6. členu ZPPLPS je določeno posebno pravilo 
(ki je izjema od splošnega pravila, določenega v drugem odstavku 150. člena ZZK-1), po katerem v 
primeru, če je bila prodaja določenega prostorskega dela opravljena po pravilih SZ/91 o privatizaciji 
stanovanj, ali po uredbi o izvedbi prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organa in 
organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92), zemljiškoknjižnemu predlogu ni treba priložiti 
listin, na podlagi katerih je prodajalec pri pogodbi o tej prodaji pridobil (izkazuje) lastninsko pravico na 
prodanem stanovanju. V tem primeru zadošča, da je predlogu priložena samo pogodba o tej 
(privatizacijski) prodaji in morebitne listine o nadaljnjih prenosih. 

1.3. Če za določen prostorski del s položajem posameznega dela v etažni lastnini, ni mogoče z ustreznimi 
pogodbami (listinami o pravnih poslih z ustreznimi dovolili) izkazati, da je lastninska pravica prešla na 

                                                      
160 Glej tudi razdelek 7.2.2.2. 
161 Obširneje o tem glej razdelek 7.3.4.2. 
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sedanjega etažnega lastnika (ker so nekatere listine izgubljene), velja (se domneva), da je lastnik tega 
prostorskega dela investitor (izvorni lastnik stavbe). V zvezi s tem pogosto obstaja položaj, da je sedanji 
etažni lastnik hkrati lastninsko pravico pridobil izvirno s priposestvovanjem, saj je imel sam in njegovi 
pravni predniki (primerjaj drugi odstavek 45. člena SPZ) prostorski del (na primer stanovanje ali garažo) 
v dobroverni lastniški posesti v celotnem obdobju od prve prodaje, ki jo je opravil investitor. To obdobje 
je pri nedokončani etažni lastnini praviloma daljše od desetih let (primerjaj drugi odstavek 43. člena 
SPZ). Zato lahko etažni lastnik vknjižbo lastninske pravice doseže tudi na podlagi posadne listine, ki jo 
izstavi investitor (oseba, v korist katere bi bila sicer vknjižena lastninska pravica na tem prostorskem 
delu). 

Primer 1: Investitor stavbe z ID znakom 1737-777 je bila družba Izvajalec d.o.o. (oziroma njena 
pravna prednica). Prve prodaje stanovanj je investitor opravil v letih 1985 in 1986. 
Sedanji etažni lastnik stanovanja z ID znakom 1737-777-12 je Junsi Skywalker, ki nima 
izvirnikov vseh listin o prenosu lastninske pravice. Junsi in njegovi pravni predniki so 
stanovanje uporabljali v dobri veri, da so njegovi lastniki (prvi odstavek 27. člena in 28. 
člen SPZ), vse od prve prodaje dalje, torej več kot deset let, je Junsi (tudi) izvirno 
pridobil lastninsko pravico na stanovanju. Zato lahko vknjižbo doseže tudi na podlagi 
posadne listine, ki jo v njegovo korist izstavi investitor. 

Vzorec 1: Dovolilo (posadna listina) za vknjižbo lastniske pravice (izvirna pridobitev s 
priposestvovajem) 

Izvajalec d.o.o., Vseobsežna ulica 22, 9999 Prestolnica, matična številka 2222222000, 
priznavam, da je imel Junsi Skywalker in njegovi posestni predniki posamezni del (stanovanje) z 
ID znakom 1737-777-12 v dobroverni lastniški posesti od leta 1986 dalje ter je na njem izvirno (s 
priposestvovanjem) pridobil lastninsko pravico. 

Zato dovoljujem, da se pri posameznem delu z ID znakom 1737-777-12 vknjiži lastninska 
pravica do celote (1/1) v korist osebe Junsi Skywalker, Laserska cesta 37, 1000 Ljubljana, EMŠO 
123456789222. 

2. Pravni položaj nekaterih prostorskih delov (podstrešij, shramb in podobnih prostorskih delov), ki so imeli ob 
nastanku etažne lastnine položaj skupnega dela stavbe, se je spremenil (preoblikoval) v položaj 
posameznega dela v etažni lastnini pozneje, z njegovo predelavo v stanovanje ali poslovni prostor.162 Pri 
presoji listin, ki so podlaga za vknjižbo lastninske pravice pri takem prostorskem delu, je pomembno, ali je 
bila predelava izvedena pred 19. oktobrom 1991 ali pozneje. Obema položajema je skupno, da vknjižba 
lastninske pravice na tem prostorskem delu učinkuje proti vsem preostalim etažnim lastnikom (lastnikom 
prostorskih delov, ki so pridobili položaj posameznega dela v etažni lastnini že z nastankom etažne lastnine), 
saj bi imel ta prostorski del (če ne bi bila izvedena njegova predelava) položaj splošnega skupnega dela. 

2.1. Če je bila predelava izvedena pred 19. oktobrom 1991 je etažni lastnik (oziroma njegov pravni prednik) 
z uveljavitvijo SZ/91 izvirno pridobil lastninsko pravico na tem prostorskem delu (prvi odstavek 116. 
člena SZ/91). Zato lahko vknjižbo lastninske pravice doseže na podlagi posadne listine, ki jo izstavijo 
preostali etažni lastniki. 

Primer 2: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1942, so bila izvorno štiri stanovanja (z 
ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4), ki so bila vsa izvzeta iz nacionalizacije. Sedanji 
etažni lastniki teh stanovanj so Ana Anovska, Borut Borutovni, Cene Cencasti in Drago 
Dragasti. V letu 1972 je Edi Edijevski podstrešje stavbe predelal v stanovanje, ki ima 
sedaj ID znak 1737-638-5. Edi lahko vknjižbo lastninske pravice doseže na podlagi 
posadne listine, ki jo v njegovo korist izstavijo (preostali) etažni lastniki. 

Vzorec 2: Dovolilo (posadna listina) za vknjižbo lastniske pravice (izvirna pridobitev po 
prvem odstavku 116. člena SZ/91) 

Etažni lastniki stanovanj z ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4: 
− Ana Anovska, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789111, 
− Borut Borutovni, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789222, 
− Cene Cencasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789333, 

                                                      
162 Obširneje o tem glej razdelek 7.3.4.4. 
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− Drago Dragasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789444, 

Priznavamo, da je Edi Edijevski v letu 1972 podstrešje, ki je bilo prej skupni del stavbe z ID 
znakom 1737-638, predelal tako, da je nastalo novo stanovanje z ID znakom 1737-638-5, ter je 19. 
oktobra 1991 na tem stanovanju izvirno pridobil lastninsko pravico po prvem odstavku 116. člena 
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 − odločba US, 9/94, 21/94, 22/94 − 
odločba US, 29/95 − ZPDF, 23/96, 24/96 − odločba US, 44/96 − odločba US, 23/96, 1/00, 22/00 − 
ZJS, 87/02 − SPZ in 29/03 − odločba US). 

Zato dovoljujem, da se pri posameznem delu z ID znakom 1737-638-5 vknjiži lastninska 
pravica do celote (1/1) v korist osebe Edi Edijevski, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 
123456789555. 

2.2. Če je bila predelava izvedena po 19. oktobru 1991, je bila po prvem odstavku 14. člena SZ/91 pravni 
temelj spremembe osnovnega pravnega položaja predelanega prostorskega dela (iz splošnega skupnega 
dela v posamezni del v etažni lastnini) pogodba, ki so jo etažni lastniki sklenili z investitorjem, in s katero 
so dovolili tako predelavo. Če je ta pogodba izgubljena, ali če je izgubljena katera od listin o poznejšem 
prenosu lastninske pravice, lahko etažni lastnik doseže vknjižbo lastninske pravice na podlagi posadne 
listine, ki jo izstavijo preostali etažni lastniki (če je od predelave preteklo več kot deset let). 

Primer 3: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1988, so bila izvorno štiri stanovanja (z 
ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4). Sedanji etažni lastniki teh stanovanj so Ana 
Anovska, Borut Borutovni, Cene Cencasti in Drago Dragasti. V letu 1993 so etažni 
lastniki dovolili investitorju (družbi XY d.o.o.), da izvede predelavo podstrešnega dela v 
dve stanovanji z ID znakoma 1737-638-5 in 1737-638-6. Investitor je po predelavi 
stanovanje z ID znakom 1737-638-5 prodal pravnemu predniku Edija Edijevskega, 
stanovanje z ID znakom 1737-638-6 pa pravnemu predniku Francija Frfre. Pogodba iz 
leta 1993 je izgubljena. Edi in Franci (oziroma njuni pravni predniki) sta bila hkrati 
dobroverna lastniška posestnika stanovanj vse od leta 1993. 

Vzorec 3: Dovolilo (posadna listina) za vknjižbo lastniske pravice (predelava podstrešja po 
14. členu SZ/91) 

Etažni lastniki stanovanj z ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4: 
− Ana Anovska, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789111, 
− Borut Borutovni, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789222, 
− Cene Cencasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789333, 
− Drago Dragasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789444, 

1. Priznavamo, da je investitor, družba XY d.o.o., na podlagi pogodbe z etažnimi lastniki v 
skladu s 14. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 − odločba US, 
9/94, 21/94, 22/94 − odločba US, 29/95 − ZPDF, 23/96, 24/96 − odločba US, 44/96 − odločba US, 
23/96, 1/00, 22/00 − ZJS, 87/02 − SPZ in 29/03 − odločba US) podstrešje, ki je bilo prej skupni 
del stavbe z ID znakom 1737-638, predelal tako, da sta nastala nova posamezna dela v etažni 
lastnini − stanovanji, ki sta zdaj v katastru stavb vpisana z ID znakoma 1737-638-5 in 1737-638-6. 

2. Priznavamo tudi, da je imel Edi Edijevski (in njegovi pravni predniki) posamezni del z ID 
znakoma 1737-638-5 v dobroverni lastniški posesti od leta 1993 in je na njem izvirno (s 
priposestvovanjem) pridobil lastninsko pravico. Zato dovoljujemo, da se pri tem posameznem delu 
vknjiži lastninska pravica do celote (1/1) v korist osebe Edi Edijevski, Sanjska ulica 7, 1000 
Ljubljana, EMŠO 123456789555. 

3. Prav tako priznavamo, da je imel Franci Frfra (in njegovi pravni predniki) posamezni del z 
ID znakoma 1737-638-6 v dobroverni lastniški posesti od leta 1993 in je na njem izvirno (s 
priposestvovanjem) pridobil lastninsko pravico. Zato dovoljujemo, da se pri tem posameznem delu 
vknjiži lastninska pravica do celote (1/1) v korist osebe Franci Frfra, Sanjska ulica 7, 1000 
Ljubljana, EMŠO 123456789666. 

7.4.3.5 Zasebne listine, ki so podlaga za vpis prostorskega dela z osnovnim pravnim položajem splošnega 
ali posebnega skupnega dela 

Vsi prostorski deli stavbe, ki ob nastanku nedokončane etažne lastnine ali pozneje, niso pridobili položaja 
posameznega dela v etažni lastnini, so pridobili položaj splošnega skupnega dela, razen če je investitor ob 
nastanku etažne lastnine (v pogodbah, ki jih je sklepal s prvimi kupci) izrecno določil, da pripadajo samo 
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določenim etažnim lastnikom (imetnikom lastninske pravice na določenih, in ne na vseh, prostorskih delih s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini). Ker so ti (preostali) prostorski deli pridobili položaj splošnega 
skupnega dela že ob nastanku etažne lastnine, pravnega temelja za vpis osnovnega pravnega položaja splošnega 
skupnega dela pri teh prostorskih delih ni treba izkazovati s posebno listino. 

Če je določen prostorski del ob nastanku etažne lastnine ali pozneje pridobil značilnost (pravni položaj) 
posebnega skupnega dela, je treba z ustrezno listino izkazati pravni temelj nastanka tega položaja in v 
(samostojno) lastninsko pravico na katerih prostorskih delih s položajem posameznega dela v etažni lastnini je 
vključena (akcesorna) lastninska pravica na takem prostorskem delu. Najpogosteje etažni lastniki s pogodbo o 
ureditvi medsebojnih razmerij uredijo tudi razmerja glede prostorskih delov (ali zemljiških parcel) s položajem 
posebnega skupnega dela stavbe tako, da izrecno določijo, katere nepremičnine, ki so predmet nedokončane 
etažne lastnine, imajo položaj posebnega skupnega dela, in kateri prostorski deli s položajem posameznega dela 
v etažni lastnini so imetniki tega posebnega skupnega dela. Ker lahko etažni lastniki kadarkoli (in tudi pri 
nedokonačni etažni lastnini) preoblikujejo osnovni pravni položaj splošnega skupnega dela v posebni skupni del, 
je pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij, ki vsebuje tak dogovor, že sama zase listina, ki je (ustrezna) 
podlaga za dovolitev vpisa osnovnega pravnega položaja posebnega skupnega dela v korist imetnikov, 
navedenih v tej pogodbi. Pri tem ni pomembno,  

− ali je prostorski del pridobil položaj posebnega skupnega dela že pred sklenitvijo pogodbe (in ima 
pogodbeni dogovor značilnost posadne listine, s katero preostali etažni lastniki priznavajo izviren nastanek 
tega položaja − s priposestvovanjem, ker so ta prostor vedno uporabljali samo nekateri etažni lastniki)  

− ali pa je preoblikovanje lastninske pravice povzročila šele sklenitev pogodbe (in ima pogodbeni dogovor 
značilnost razpolagalnega pravnega posla, ki je pravni temelj spremembe osnovnega pravnega položaja). 

Primer: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1980, so bila štiri stanovanja 1737-638-1 
do 1737-638-4. Sedanji etažni lastniki teh stanovanj so Ana Anovska, Borut Borutovni, 
Cene Cencasti in Drago Dragasti. Prostorski del 1737-638-8 ima položaj posebnega 
skupnega dela, lastninska pravica na katerem je vključena v lastninsko pravico na delu 
1737-638-1 do 1/3 in na deli 1737-638-2 do 2/3.  

Etažni lastniki lahko v pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij (na primer v 5. členu pogodbe) 
določijo pravni položaj dela 1737-638-8 tako, kot je prikazano v vzorcu v nadaljevanju.  

Vzorec: Določitev posebnih skupnih delov (nedokončana etažna lastnina) 

1. člen 

Etažni lastniki: 
− Ana Anovska, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789111, 
− Borut Borutovni, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789222, 
− Cene Cencasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789333, 
− Drago Dragasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789444, 
sklepamo to pogodbo zaradi ureditve medsebojnih razmerij glede etažne lastnine v stavbi, ki je 

v kataster stavb vpisana z ID znakom 1737-638. 

... 
5. člen 

Etažni lastniki soglašamo, da ima posamezni del z ID znakom 1737-638-5 pravni položaj 
posebnega skupnega dela stavbe, katerega imetnika sta vsakokratni lastnik dela z oznako 1737-
638-1 do 1/3 in na deli 1737-638-2 do 2/3.  

Zato dovoljujemo, da se pri delu z oznako 1737-638-5 kot njegov osnovni pravni položaj vpiše 
lastninska pravica na posebnem skupnem delu stavbe v korist vsakokratnega lastnika  

− posameznega dela z ID znakom 1737-638-1 do 1/3 in 
− posameznega dela z ID znakom 1737-638-2 do 2/3. 
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7.4.4. Zunajsodna ureditev razmerij za vpis dokončanja vpisane nedokončane etažne lastnine 

7.4.4.1 Splošno 

Zaradi vpisa dokončanje (vpisane) nedokončane etažne lastnine je v zemljiško knjigo treba opraviti več vrst 
vpisov. Zato so v nadaljevanju (zasebne) listine, ki so podlaga za dovolitev vpisa dokončanja nedokončane 
etažne lastnine,  

1. Vpisati je treba stavbo kot novo nepremičnino z ID znakom iz katastra stavb. Pri stavbi je treba vpisati 
solastniške deleže na splošnih skupnih delih. Za vpis solastniških deležev na splošnih skupnih delih pri 
vpisu dokonačnja nedokončane etažne lastnine veljajo enaka pravila, kot veljajo za vpis teh deležev pri vpisu 
vzpostavitve (nevpisane) nedokončane etažne lastnine (glej razdelek 7.4.3.3). 

2. Opraviti je treba tudi vpis vseh novih prostorskih delov, ki so vpisani v kataster stavb, in pri vsakem od njih 
njegov osnovni pravni položaj. Pravila o vpisu osnovnega pravnega položaja pri novih prostorskih delih 
stavbe so odvisna od vrste položaja vpisane nedokončane lastnine.163 

2.1. Vsak vpisani prostorski del s položajem posameznega dela v etažni lastnini (in morebitna fiktivna 
nepremičnina »nerazdeljeni posamezni deli«) mora biti določen kot pravni prednik najmanj enemu 
novemu prostorskemu delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini. Pravila o (zasebni) listini, ki 
je podlaga za določitvi (vpis) vpisanih prostorskih delov (in morebitne fiktivne neremičnine) kot pravnih 
prednikov novih prostorskih delov, so obširneje razložena v razdelku 7.4.4.2. 

2.2. Za vpis osnovnih pravnih položajev pri preostalih (nevpisanih) prostorskih delih (prostorskih delih, 
katerih pravni prednik ni noben vpisani prostorski del s položajem posameznega dela v etažni lastnini in 
tudi ne fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni posamezni deli«) veljajo pravila, ki so podrobneje razložena 
v razdelku 7.4.4.3. 

7.4.4.2 Določitev vpisanih prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini in fiktivne 
nepremičnine »nerazdeljeni posamezni deli« kot pravnih prednikov novih prostorskih delov 

Pri vpisu dokončanja (vpisane) nedokončane etažne lastnine je (podobno kot pri pravni razdelitvi 
nepremičnin) osnovni pravni položaj novega prostorskega dela izveden iz osnovnega pravnega položaja tistega 
vpisanega prostorskega dela, ki je določen kot njegov pravni prednik.164 Pogosto je že iz opisa pri vpisanem 
posameznem delu mogoče ugotoviti, kateri novi prostorski del (vpisan v katastru stavb) je njegov pravni 
naslednik. Pri primerjavi moramo biti pozorni, da ID znak (vpisanega) prostorskega dela, ki je vpisan v zemljiški 
knjigi, ni nujno enak ID znaku, s katerim je ta prostorski del (pravni naslednik) vpisan v katastru stavb.  

Če je vpisana fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni posamezni del«, mora biti tudi ta nepremičnina določena 
kot pravni prednik vseh preostalih novih prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
(razen tistih, ki jim je kot pravni prednik določen vpisani prostorski del). Vpisana fiktivna nepremičnina 
»nerazdeljeni posamezni deli« namreč v zemljiški knjigi predstavlja vse preostale (nevpisane) prostorske dele s 
položajem posameznega dela v etažni lastnini, razne tistih, katerih pravni predniki so vpisani prostorski deli.165  

Ker je lastninska pravica na vsakem novem prostorskem delu s položajem posameznega dela v etažni lastnini 
izvedena iz lastninske pravice na vpisanem prostorskem delu (oziroma fiktivni nepremičnini), ki je bil določen 
kot pravni prednik, se pri vpisu dokončanja nedokončane etažne lastnine (podobno kot pri poočitvi združitve ali 
delitve nepremičnin) pri novem prostorskem delu vpiše (vknjiži) lastninska pravica v korist istih imetnikov in do 
enakih deležev, kot so bili vpisani pri pravnem predniku. Hkrati se prenesejo vse izvedene pravice in zaznambe, 
ki so bile prej vpisane pri osnovnem pravnem položaju pravnega prednika. Ti vpisi (ki se izvedejo na podlagi 
določitve pravnih prednikov novim prostorskim delom) učinkujejo proti vsakomur, ki je vknjižen kot lastnik pri 
kateremkoli vpisanem prostorskem delu ali pri fiktivni nepremičnini, saj bi napačna določitev pravnih prednikov 

                                                      
163 Vrste položajev vpisane nedokončane etažne lastnine so razložene v razdelku 7.3.6.1. 
164 Pomen določitve pravnih prednikov in pravila o njihovi določitvi so razložena v razdelku 7.3.6.2. 
165 Pomen vpisa fiktivne nepremičnine »nerazdeljeni posamezni deli« je obširneje pojasnjen v razdelku 7.3.6.3. 



etazna_lastnina − 16.8.2012 13:42:39 

stran 113 / 127 

povzročila, da bi nekdo med njimi »izgubil« lastninsko pravico na novem prostorskem delu, ki mu je bil določen 
napačen pravni prednik. 

Zato mora listina, ki je podlaga za vpise (določitev) pravnih prednikov, učinkovati proti vsakomur, ki je 
vknjižen kot lastnik pri kateremkoli vpisanem prostorskem delu ali pri fiktivni nepremičnini. S to listino 
(pogodbo oziroma sporazumom) morajo vsi vknjiženi lastniki (vsak vknjiženi lastnik v razmerju do preostalih 
vknjiženih lastnikov) priznati (se sporazumeti, določiti), kateri vpisani prostorski del (oziroma fiktivna 
nepremičnina) je pravni prednik kateremu novemu prostorskemu delu. 
Primer 1: V zemljiški knjigi so vpisani štiri prostorski deli (1737-638-1 do 1737-638-4), katerih 

(vknjiženi) lastniki so Ana, Borut, Cene in Drago. Fiktivna nepremičnina ni vpisana. 

Vsak od vpisanih prostorskih delov predstavlja stanovanje v ustreznem nadstropju in shrambo v 
kleti stavbe. V katatster stavb so posebej vpisana stanovanja z ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4 
in posebej shrambe z ID znaki 1737-638-11 do 1737-638-14. Razmerje pravni prednik − naslednik 
je tako: 

v zemljiški knjigi vpisani del ID znak novega dela, vpisan v katastru 

1737-638-1 (stanovanje s shrambo) 
1737-638-1 (stanovanje) 
1737-638-11 (shramba) 

1737-638-2 (stanovanje s shrambo) 
1737-638-2 (stanovanje) 

1737-638-12 (shramba) 

1737-638-3 (stanovanje s shrambo) 
1737-638-3 (stanovanje) 
1737-638-13 (shramba) 

1737-638-4 (stanovanje s shrambo) 
1737-638-4 (stanovanje) 

1737-638-14 (shramba) 

Etažni lastniki lahko v sporazumu (pogodbi) določijo pravne prednike tako, kot je prikazano v 
vzorcu v nadaljevanju.  

Vzorec 1: Določitev pravnih prednikov in naslednikov (fiktivna nepremičnina ni vpisana) 

... 
2. člen 

Etažni lastniki soglašamo, da so v zemljiški knjigi vpisani deli s položajem posameznega dela 
v etažni lastnini pravni predniki teh (novih) delov, vpisanih v katastru stavb: 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-1 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-1 in 1737-638-11, 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-2 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-2 in 1737-638-12, 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-3 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-3 in 1737-638-13, 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-4 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-4 in 1737-638-14. 

Primer 2: V zemljiški knjigi je vpisana fiktivna nepremičnina. Razmerje med vpisanimi 
prostorskimi deli oziroma fiktivno nepremičnino in novimi prostorskimi deli je tako, kot 
je prikazano v preglednici v nadaljevanju. 

Lastniki vpisanih prostorskih delov (Ana, Borut, Cene in Drago) in lastnik fiktivne nepremičnine 
(Občina) lahko v sporazumu (pogodbi) določijo pravne prednike tako, kot je prikazano v vzorcu v 
nadaljevanju.  

Vzorec 2: Določitev pravnih prednikov in naslednikov (fiktivna nepremičnina je vpisana) 

1. člen 

Etažni lastniki: 
− Ana Anovska, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789111, 
− Borut Borutovni, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789222, 
− Cene Cencasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789333, 
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− Drago Dragasti, Sanjska ulica 7, 1000 Ljubljana, EMŠO 123456789444 in 
− Občina XY, Najlepša ulica 22, 3000 Celje, matična številka 7777777000 
sklepamo to pogodbo zaradi ureditve medsebojnih razmerij glede etažne lastnine v stavbi, ki je 

v kataster stavb vpisana z ID znakom 1737-638. 
 

2. člen 

Etažni lastniki soglašamo, da so v zemljiški knjigi vpisani deli s položajem posameznega dela 
v etažni lastnini pravni predniki teh (novih) delov, vpisanih v katastru stavb: 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-1 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-1 in 1737-638-11, 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-2 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-2 in 1737-638-12, 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-3 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-3 in 1737-638-13, 

− v zemljiški knjigi vpisani posamezni del z ID znakom 1737-638-4 je pravni prednik novih 
delov z ID znakoma 1737-638-4 in 1737-638-14, 

− v zemljiško knjigo vpisana nepremičnina (nerazdeljeni posamezni deli) z ID znakom 1737-
638-999 je pravni prednik novih delov z ID znakoma 1737-638-5 in 1737-638-6. 
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Preglednica k primeru 2: 

stanje vpisov v zemljiški knjigi resnična stvarnopravna razmerja 
pojasnilo  

(listine, ki jih je treba priložiti predlogu 
za vpis dokončanja EL) 

nepremičnina (prednik) osnovni pravni položaj (nova) 
nepremičnina osnovni pravni položaj 

tip ID znak tip imetnik tip ID znak tip imetnik 

vpisani del 1737-638-1 vknjižena LP (EL) Ana 
del 1737-638-1 samostojna LP (EL) Ana 

Pogodba (sporazum), s katerim so 
(vknjiženi) etažni lastniki in vknjiženi 
lastnik fiktivne nepremičnine določili 
pravne prednike.  

del 1737-638-11 samostojna LP (EL) Ana 

vpisani del 1737-638-2 vknjižena LP (EL) Borut 
del 1737-638-2 samostojna LP (EL) Borut 

del 1737-638-12 samostojna LP (EL) Borut 

vpisani del 1737-638-3 vknjižena LP (EL) Cene 
del 1737-638-3 samostojna LP (EL) Cene 

del 1737-638-13 samostojna LP (EL) Cene 

vpisani del 1737-638-4 vknjižena LP (EL) Drago 
del 1737-638-4 samostojna LP (EL) Drago 

del 1737-638-14 samostojna LP (EL) Drago 

nerazdeljeni  
deli −  
fiktivna 
nepremičnina 

1737-638-999 vknjižena LP (EL) Občina XY 

del 1737-638-5 samostojna LP (EL) 
Občina XY 
(Pipi) 

Pri vpisu dokončanja EL se pri novih 
delih, katerih prednik je fiktivna 
nepremičnina (nerazdeljeni deli), 
vknjižena LP v korist Občine XY. Pipi 
in Rozi lahko po vpisu dokončanja EL 
(s posebnim predlogom) zahtevata 
vknjižbo LP na podlagi listine, ki 
učinkuje proti Občini XY. 

del 1737-638-6 samostojna LP (EL) 
Občina XY 
(Rozi) 

nevpisani 
deli 

   del 1737-638-8 splošni skupni del  Za nevpisane dele se domneva, da 
imajo položaj SSD. Zato tega položaja 
pri vpisu dokončanja EL ni treba 
izkazovati s posebno listino. 

   del 1737-638-9 splošni skupni del  

   del 1737-638-10 splošni skupni del  

Kratice pomenijo: 
EL  etažna lastnina 
LP  lastninska pravica 
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7.4.4.3 Listine, ki so podlaga za vpis osnovnega pravnega položaja pri preostalih (nevpisanih) prostorskih 
delih 

Pri vpisani nedokončani etažni lastnini izraz nevpisani prostorski deli uporabljamo za vse nove prostorske 
dele, katerih pravni prednik ni noben vpisani prostorski del in tudi ne fiktivna nepremičnina (nerazdeljeni 
posamezni deli). Pri presoji, katere (zasebne) listine so podlaga za vpis resničnega osnovnega pravnega položaja 
pri teh prostorskih delih, moramo upoštevati pravila, ki so odvisna od vrste tega (resničnega) osnovnega 
pravnega položaja. 

1. Če ima nevpisani prostorski del pravni položaj posameznega dela v etažni lastnini, je presoja odvisna od vrste 
položaja vpisane nedokončane etažne lastnine. 

1.1. Če je pri vpisani nedokončani etažni lastnini vpisana fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni posamezni 
deli«, vpisani prostorski deli in fiktivna nepremičnina skupaj v zemljiški knjigi predstavljajo vse (nove) 
prostorske dele s položajem posameznega dela v etažni lastnini, se v zemljiškoknjižnem postopku vpisa 
dokončanja (vpisane) nedokončane etažne lastnine pri novih prostorskih delih, katerih prednik je fiktivna 
nepremičnina, vedno (nujno) vpiše (vknjiži) lastninska pravica v korist istih imetnikov in do enakih 
deležev, kot so bili vpisani pri fiktivni nepremičnini kot njihovem pravnem predniku.166 Zato lahko 
(»zunajknjižni«) lastnik takega prostorskega dela doseže vknjižbo lastninske pravice v svojo korist na 
podlagi listine, ki učinkuje proti vknjiženemu lastniku novega prostorskega dela (katerega pravna 
prednica je fiktivna nepremičnina), v poznejšem zemljiškoknjižnem postopku, začetem z vložitvijo 
predloga, ki je vložen po začetku postopka za vpis dokončanja nedokončane etažne lastnine.167 

1.2. Če pri vpisani nedokončani etažni lastnini ni vpisana fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni posamezni 
deli«,168 lahko resnični lastnik te nepremičnine v zemljiškoknjižnem postopku vpisa dokončanja 
(vpisane) nedokončane etažne lastnine doseže vknjižbo lastninske pravice v svojo korist na podlagi 
listine, ki učinkuje proti vsem vknjiženim etažnim lastnikom. 

2. Če ima nevpisani prostorski del pravni položaj posebnega skupnega dela, za vpis tega pravnega položaja v 
zemljiškoknjižnem postopku vpisa dokončanja (vpisane) nedokončane etažne lastnine veljajo smiselno enaka 
pravila, kot so za vpisano nedokončano etažno lastnino razložena v razdelku 7.4.3.5. 

3. Če ima nevpisani prostorski del pravni položaj splošnega skupnega dela, za vpis tega pravnega položaja ni 
treba priložiti nobene listine, saj se za (vse) nevpisane prostorske dele domneva, da imajo tak položaj. 

 

                                                      
166 Značilnosti položaja, če je vpisana fiktivna nepremičnina, so podrobneje razložene v razdelku 7.3.6.3. 
167 Glej tudi primer 2 v razdelku 7.4.4.2. Značilnost take listine ima tudi posadna listina, ki jo izstavi vknjiženi lastnik prostorskega dela, 

katerega prednik je fiktivna nepremičnina (Občina XY) z vsebino, prikazano v vzorcih v razdelku 7.4.3.4. 
168 Značilnosti položaja, če fiktivna nepremičnina ni vpisana, so podrobneje razložene v razdelku 7.3.6.4. 
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Primer: Fiktivna nepremičnina ni vpisana. Nevpisana dela 1737-635-5 in 1737-638-6 sta pridobila položaj 
posameznega dela v etažni lastnini s predelavo (nadzidavo) podstrešja. 

stanje vpisov v zemljiški knjigi resnična stvarnopravna razmerja pojasnilo  
(listine, ki jih je treba priložiti predlogu za 

vpis dokončanja EL) 
nepremičnina (prednik) osnovni pravni položaj (nova) nepremičnina osnovni pravni položaj 

tip ID znak tip imetnik tip ID znak tip imetnik 

vpisani del 1737-638-1 vknjižena LP (EL) Ana del 1737-638-1 samostojna LP (EL) Ana 
Pogodba (sporazum), s katerim so 
(vknjiženi) etažni lastniki določili pravne 
prednike. Glej vzorec 1 v razdelku 7.4.4.2. 

vpisani del 1737-638-2 vknjižena LP (EL) Borut del 1737-638-2 samostojna LP (EL) Borut 

vpisani del 1737-638-3 vknjižena LP (EL) Cene del 1737-638-3 samostojna LP (EL) Cene 

vpisani del 1737-638-4 vknjižena LP (EL) Drago del 1737-638-4 samostojna LP (EL) Drago 

nevpisani 
deli 

   del 1737-638-5 samostojna LP (EL) Pipi 
Dovolilo (posadna listina), s katerim etažni 
lastniki (Ana, Borut, Cene in Drago) 
priznavajo izvirno pridobitev lastninske 
pravice v v korist Pipija oziroma Rozi. Glej 
vzorca 2 in 3 v razdelku 7.4.3.4. 

   del 1737-638-6 samostojna LP (EL) Rozi 

   del 1737-638-8 PSD  

Pogodba (sporazum), s katerim so 
(vknjiženi) etažni lastniki določili (priznali), 
da ima ta del položaj PSD. Glej vzorec v 
razdelku 7.4.3.5. 

   del 1737-638-9 SSD  Za nevpisane dele se domneva, da imajo 
položaj SSD. Zato tega položaja pri vpisu 
dokončanja EL ni treba izkazovati s 
posebno listino. 

   del 1737-638-10 SSD  

   del 1737-638-11 SSD  
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7.5. Vzpostavitev oziroma dokončanje etažne lastnine na podlagi sodne odločbe 

<IZPUŠČENO> 

7.6. Določitev pripadajočega zemljišča 

<IZPUŠČENO> 
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Pojasnila k vprašanjem sodišč 
1. primer - Kneza Koclja 26: 
Opis primera − sodišče (OJ Maribor): 

Etažni lastniki so cca. leta 1990 prodali investitorju podstrešje, ta je izdelal 3 stanovanja in jih z verigo pogodb prodal današnjim 
lastnikom. Seveda so se nekateri etažni lastniki, ki so bili prodajalci, do danes že menjali. Izvaja se postopek "dokončanja vpisa EL" ter 
vpis LP v korist lastnikov podstrešnih stanovanj. Vsi so pa danes sprejeli sporazum o oblikovanju EL. Vsi podatki so razvidni iz 
priloženega sporazuma. 

opis stanja v ZK in katastru: 
− Stanovanja (deli EL) 657-2179-1 do 657-2179-13 so vpisani v ZK (s položajem dela EL) in v katastru stavb 
− V katastru stavb so dodatno vpisani tudi deli 657-2179-24 do 657-2179-33. 

postopki dokončanja etažne lastnine − pojasnilo Nina: 

1. Zaradi dokončanja etažne lastnine so etažni lastniki sprejeli sporazum, v katerem so: 

− Za vsakega od nevpisanih prostorskih delov (delov, ki so vpisani samo v katatsru stavb in ne tudi v ZK) določili osnovni pravni 
položaj: EL, SSD in PSD (glej Preglednico 1). 

− določili deleže etažnih lastnikov (delov EL) na SSD. 

2. Iz opisa primera izhaja, da so bili prostorski deli (zdaj stanovanja) 657-2179-31, 657-2179-32 in 657-2179-33 izvorno podstrešje, torej 
SSD. Če bi bili še vedno podstrešje (SSD), bi bila lastninska pravica na njih vključena (v določenem idelanem deležu) v lastninsko 
pravico lastnikov že vpisanih delov EL. Ti (oziroma njihovi pravni predniki) so v letu 1990 razpolagali s to lastninsko pravico tako, 
da so pravni položaj teh prostorskih delov preoblikovali v EL in nato lastninsko pravico prenesli na investitorja, ki je izdelal 
stanovanja in jih prodal. To pomeni, da imajo sedanji posestniki stanovanja (in njihovi posestni predniki) stanovanje v dobroverni 
lastniški posesti že od takrat, torej več kot 10 let, in so lastninsko pravico že pridobili s priposestvovanjem (drugi odstavek 43. člena 
SPZ; primerjaj tudi prvi in drugi odstavek 45. člena SPZ). Zato lahko vknjižbo lastninske pravice v svojo korist dosežejo na podlagi 
posadne listine  (1. točka tretjega odstavka v zvezi s 1. točko prvega odstavka 40. člena ZZK-1), s katero vknjiženi lastniki delov EL 
(lastninska pravica katerih bi vključevala tudi lastninsko pravico na nevpisanih stanovanjih, če bi bila še vedno SSD): 

− priznajo, da je bil položaj teh nepremičnin preoblikovan v položaj posameznega dela v EL in da so sedanji posestniki stanovanja (in 
njihovi posestni predniki) dobroverni lastniški posestniki že od leta 1990 ter so zato lastninsko pravico pridobili s 
priposestvovanjem, in 

− dovolijo vknjižbo lastninske pravice njihovo v korist. 

Opozorilo: Akt, ki mi je bil poslan kot priloga k vprašanju sicer vsebuje izjavo etažnih lastnikov vpisani delov, da priznavajo lastninsko 
pravico imetnikom nevpisanih stanovanj. Vendar ne ustreza vsebini posadne listine, saj ne vsebuje tudi izjave o priznanju, da so 
lastninsko pravico pridobili s priposestvovanjem, in dovolila za vknjižbo lastninske pravice (glej 1. točko tretjega odstavka v zvezi s 
1. točko prvega odstavka 40. člena ZZK-1). V konkretnem primeru je enostavneje, če etažni lastniki izstavijo še ustrezno posadno 
listino, saj je na podlagi take listine in sporazuma mogoče z istim predlogom (tip 062) doseči dokončanje etažne lastnine in vknjižbo 
lastninske pravice v korist imetnikov stanovanj 657-2179-31, 657-2179-32 in 657-2179-33 (ne da bi bilo treba izvajati postopek 
vzpostavitve listine, ki ga znotraj postopka tip 062 ni mogoče izvesti). Besedilo posadne listine se lahko (na primer) glasi tako kot je 
prikazano v vzorcu 2 oziroma 3 v razdelku 7.4.3.4. 

Na podlagi sporazuma etažnih lastnikov in posadne listine z opisano vsebino lahko predlagamo vpis dokončanja etažne lastnine s 
predlogom tip 062, v katerega vpišemo podatke kot je prikazano v Preglednici 1 v nadaljevanju. Predlog sem vnesla v šolskem okolju 
(Dn 52/2012) in prilagam PDF dokumenta (predogled na portalu) predlog_1. 
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Preglednica 1: K 1. primeru (postopek 062) 

nepremičnina − položaj ID znak prednik opomba 
stavba 657-2179   

že vpisani deli − EL 

657-2179-1 657-2179-1 

Aplikacija v koraku Vpis podatkov o posameznih delih 
samodejno kot pravnega prednika določi vpisani del z 
enako številko. Podatek je mogoče popraviti (določiti 
drugega prednika, če se številčenje delov v ZK ne ujema 
s številčenjem v katatsru stavb). Vendar moramo 
upoštevati, da mora biti vsak vpisani del v EL določen 
kot pravni prednik (najmanj) enemu delu v EL. 
Podatkov o imetniku osnovnega pravnega položaja ni 
mogoče popravljati, Aplikacija samodejno prenese 
podatke, ki so v ZK vpisani pri delu, ki je izbran za 
pravnega prednika. 

657-2179-2 657-2179-2 

657-2179-3 657-2179-3 

657-2179-4 657-2179-4 
657-2179-5 657-2179-5 

657-2179-6 657-2179-6 

657-2179-7 657-2179-7 

657-2179-8 657-2179-8 
657-2179-9 657-2179-9 

657-2179-10 657-2179-10 

657-2179-11 657-2179-11 

657-2179-12 657-2179-12 
657-2179-13 657-2179-13 

novi deli − SSD 

657-2179-25   

657-2179-26   

657-2179-27   
657-2179-28   

657-2179-29   

657-2179-30   

novi deli − PSD 
657-2179-34  Podatke o imetnikih vnesemo v koraku osnovni položaj 

delov PSD 657-2179-24  

novi deli − EL 

657-2179-31  Podatke o imetnikih vnesemo v koraku osnovni položaj 
delov EL. V predlogu, ki sem ga oddala v šolskem 
okolju, sem pri vseh treh kot imetnika izbrala ABC 
NEPREMIČNINE (da nisem po nepotrebnem uporabljala 
osebnih podatkov lastnikov). 

657-2179-32  

657-2179-33  
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2. primer - Kneza Koclja 31: 
Opis primera − sodišče (OJ Maribor): 

Etažni lastniki prodajajo podstrešje. Z investitorjem so sklenili pogodbo, ki zajema vsebino prodajne pogodbe ter vsebino sporazuma 
o preoblikovanju etažne lastnine - pogodba o prenosu lastništva in sporazum o preoblikovanju v eni listini. Menimo, da bi bilo mogoče s 
predlogom 062 za dokončanje vpisa EL rešiti tudi LP v korist investitorja. Listina z vsemi podatki se prilaga. 

opis stanja v ZK in katastru: 

V ZK in v katatsru stavb so vpisani ti prostorski deli: 

− deli z oznakami 657-2112-1 do 657-2112-10, ki imajo v ZK položaj posameznega dela v EL (vknjižena LP) in 

− dela z oznakama 657-2112-12 in 657-2112-13, ki imata v ZK položaj SSD. 

postopki dokončanja etažne lastnine − pojasnilo Nina: 

Etažni lastniki in investotorji so sklenili pogodbo, ki vsebuje zapis več pravnih poslov, in sicer: 

1. Pravni posel etažni lastnikov o spremembi osnovnega pravnega položaja dela z oznako 657-2112-12 iz SSD v posamezni del v EL. 

2. Pogodbo med etažnimi lastniki in investitorji o prodaji dela z oznako 657-2112-12 investitorjem ter ZK dovolilo etažnih lastnikov za 
vknjižbo LP na tem delu v korist investitorjev. 

3. Pravni posel etažnih lastnikov o določitvi deležev na SSD, ki že upošteva, da del z oznako 657-2112-12 pridobi položaj posamenega 
dela v EL. 

Namen postopka dokončanja nedokončane etažne lastnine je, da se v ZK izvedejo vsi vpisi, ki so potrebni, da bi se vknjiženo stanje 
glede nepremičnin v etažni lastnini posamezne stavbe, uskladilo z resničnimi (»dejanskimi«) pravnimi razmerji glede teh nepremičnin, 
kot obstaja v trenutku vložitve predloga za vpis dokončanja nedokončane etažne lastnine. Zato je v opisanem primeru na podlagi pogodbe 
z navedeno vsebino dovoljeno z istim predlogom tip 062 zahtevati tako vpis deležev na SSD kot tudi spremembo osnovnega pravnega 
položaja dela z oznako 657-2112-12 in pri njem vknjižbo lastninske pravice v korist investitorjev. V predlog vpišemo podatke kot je 
prikazano v Preglednici 2 v nadaljevanju. Predlog sem vnesla v šolskem okolju (Dn 55/2012) in prilagam PDF dokumenta (predogled na 
portalu) predlog_2. 

Preglednica 2: K 2. primeru (postopek 062) 

nepremičnina − pložaj ID znak prednik opomba 
stavba 657-2112   

že vpisani deli − EL 
(ostanejo deli v EL) 

657-2112-1 657-2112-1 

Aplikacija v koraku Vpis podatkov o posameznih delih samodejno 
kot pravnega prednika določi vpisani del z enako številko. Podatek 
je mogoče popraviti (določiti drugega prednika, če se številčenje 
delov v ZK ne ujema s številčenjem v katastru stavb). Vendar 
moramo upoštevati, da mora biti vsak vpisani del v EL določen kot 
pravni prednik (najmanj) enemu delu v EL. 
Podatkov o imetniku osnovnega pravnega položaja pri »pravnem 
nasledniku« ni mogoče popravljati. Aplikacija samodejno prenese 
podatke, ki so v ZK vpisani pri delu, ki je izbran za pravnega 
prednika. 

657-2112-2 657-2112-2 

657-2112-3 657-2112-3 

657-2112-4 657-2112-4 

657-2112-5 657-2112-5 
657-2112-6 657-2112-6 

657-2112-7 657-2112-7 

657-2112-8 657-2112-8 
657-2112-9 657-2112-9 

657-2112-10 657-2112-10 

že vpisani deli − SSD 
657-2112-12  

Del ima v ZK položaj SSD, zato mu v koraku Vpis podatkov o 
posameznih delih ni treba določiti pravnega prednika. Njegov 
privzeti pravni položaj je EL. 
Podatke o imetnikih (investitorjih) vnesemo v koraku osnovni 
položaj delov EL. V predlogu, ki sem ga oddala v šolskem okolju, 
sem pri vseh treh kot imetnika izbrala ABC NEPREMIČNINE (da 
nisem po nepotrebnem uporabljala osebnih podatkov lastnikov). 

657-2112-13  V koraku Vpis podatkov o posameznih delih spremenimo 
(privzeti) Pravni položaj v SSD. 
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3. primer − Vošnjakova 29: 
Opis primera − sodišče (OJ Maribor): 

Ni priloge. Vprašanje pa glasi: kako urediti vpis na podstrešju, če ima stranka pogodbo iz leta 1989 za nakup podstrešja - stavba 
Vošnjakova 29 - id znak: 657-2091, parc. Št. 657-1850. Podstrešje ima na GURS svoj id znak - 657-2091-13 in 657-2091-14, ki pa še ni 
vpisan v ZK. Pogodba seveda nima id znaka. 

opis stanja v ZK in katastru: 

− stanovanja (deli EL) 657-2091-1 do 657-2091-11 so vpisani v ZK in v katastru stavb 

− v katastru so dodatno vpisani deli: 
657-2091-13 (stanovanje) 
657-2091-14 (stanovanje) 
657-2091-15 (skupna raba) 

− v ZK je dodatno vpisan nerazdeljeni del 657-2091-9999 (ID 4169394), pri katerem je vknjižena lastninska pravica v korist Občine 
Maribor. Ta nerazdeljeni del je »pravni prednik« nevpisanih delov 657-2091-13 in 657-2091-14.  

postopki dokončanja etažne lastnine − pojasnilo Nina: 

Postopke za dokončanje etažne lastnine je treba opraviti v 2 korakih 

1. korak: Občina Maribor kot ZK lastnica nepremičnine 657-2091-9999, ki kot nerazdeljeni del predstavlja oba nevpisana dela 657-2091-
13 in 657-2091-14, ima pravni interes (in s tem procesno legitimacijo) za vložitev predloga tip 062, s katerim doseže vpis vseh treh 
nevpisanih delov. V tem predlogu je treba del 657-2091-9999 označiti kot pravnega prednika delom 657-2091-13 in 657-2091-14. Za 
vpis dokončanja (dokončne vzpostavitve) etažne lastnine ni nujno, da bi etažni lastniki prej sklenili pogodbo o medsebojnih 
razmerjih, s katero bi določili deleže na SSD. Če take pogodbe etažni lastniki niso sklenili, deleže v predlogu 062 vpišemo kot 0/0 (ne 
spreminjamo privzete vrednosti). V takem primeru predlogu ni treba predložiti nobene listine, saj pravno dejstvo, da so v katastru 
vpisani (kot samostojne nepremičnine) tudi deli 657-2091-13, 657-2091-14 in 657-2091-15 izkazuje že predlog (aplikacija pri 
postopku 062 iz katastra stavb prevzame vse prostorske dele, ki so vpisani v katastru stavb). Z izvedbo vpisa na podlagi tega predloga 
bosta v ZK vpisani tudi obe (nevpisani) stanovanji kot dela v EL in pri njiju vknjižena lastninska pravica v korist Občine Maribor. 

Preglednica 3: K 3. primeru (postopek 062) 

stavba 657-2091   

že vpisani deli − EL 

657-2091-1 657-2091-1 

Aplikacija samodejno kot pravnega prednika določi 
vpisani del z enako številko. Podatek je mogoče popraviti 
(določiti drugega prednika, če se številčenje delov v ZK ne 
ujema s številčenjem v katatsru stavb). Vendar moramo 
upoštevati, da mora biti vsak vpisani del v EL določen kot 
pravni prednik (najmanj) enemu delu v EL. 
Podatkov o imetniku osnovnega pravnega položaja ni 
mogoče popravljati. Aplikacija samodejno prenese 
podatke, ki so v ZK vpisani pri delu, ki je izbran za 
pravnega prednika. 

657-2091-2 657-2091-2 

657-2091-3 657-2091-3 
657-2091-4 657-2091-4 

657-2091-5 657-2091-5 

657-2091-6 657-2091-6 

657-2091-7 657-2091-7 
657-2091-8 657-2091-8 

657-2091-9 657-2091-9 

657-2091-10 657-2091-10 
657-2091-11 657-2091-11 

novi deli − EL 

657-2091-13 657-2091-9999 V koraku Vpis podatkov o posameznih delih pri obeh delih 
v stoplcu »Možnost« izberemo gumb Popravi in kot 
pravnega prednika dodamo nerazdeljeni del 657-2091-
9999. 

657-2091-14 657-2091-9999 

novi deli − SSD 657-2091-15  V koraku Vpis podatkov o posameznih delih spremenimo 
(privzeti) Pravni položaj v SSD. 

Ker v bazi šolskega okolja  del 9999 ni vpisan, sem predlog vnesla na produkcijskem okolju (in ga nisem oddala). Glej prilogo 
predlog_3. 

2. korak: Iz opisa primera izhaja, da je pravni temelj pridobitve lastninske pravice na obeh stanovanjih (ki sta nastali s predelavo 
podstrešja) prodajna pogodba iz leta 1989. To pomeni, da imajo sedanji posestniki stanovanja (in njihovi posestni predniki) 
stanovanje v dobroverni lastniški posesti že od takrat, torej več kot 10 let, in so lastninsko pravico že pridobili s priposestvovanjem 
(drugi odstavek 43. člena SPZ; primerjaj tudi prvi in drugi odstavek 45. člena SPZ). Zato lahko vknjižbo lastninske pravice v svojo 
korist dosežejo na podlagi posadne listine, s katero Občina Maribor (kot vknjiženi lastnik) prizna, da so lastninsko pravico pridobili s 
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priposestvovanjem in dovoli vknjižbo v njihovo korist (1. točka tretjega odstavka v zvezi s 1. točko prvega odstavka 40. člena ZZK-
1). − glej vzorce v razdelku 7.4.3.4. Če predlog (tip 111, 112 ali 114) za vknjižbo LP vlagamo pred izvedbo vpisov v 1. koraku, 
moramo v koraku Izbira nepremičnine izbrati NOV del (po Dn številki zadeve v koraku 1).  

4. primer - Dvorakova 3: 
Opis primera − sodišče (OJ Maribor): 

Razdružitev dela stavbe ter določitev pripadajočih deležev na novih dveh delih. Prilagam pogodbo. 

opis stanja v ZK: 

V ZK sta pri istem osnovnem pravnem položaju stavbe (solastnina na SSD) kot (skupna) imetnika vpisana dva posamezna dela. 
Vknjiženi lastnik obeh posameznih delov je ista oseba. 

pojasnilo Nina: 

Solastninska pravica na SSD (kot akcesorna pravica) vključena v (samostojno) lastninsko pravico na obeh posameznih delih, ki sta 
(kot nepremičnini) imetnika tega osnovnega pravnega položaja. Ker je (vknjiženi) lastnik obeh posameznih delov ista oseba, lahko ta 
pravno učinkovito samostojno razpolaga s tem osnovnim pravnim položajem tako, da ga razdeli na dva položaja (vsota deležev katerih je 
enaka sedanjemu, vpisanemu deležu), od katerih imetnik vsakega postane samo po eden od obeh delov. Zemljiškoknjižno dovolilo, 
priloženo vprašanju, ima vse opisane značilnosti, zato je na njegovi podlagi mogoče predlagati (in dovoliti) vpis take »razdelitve« 
osnovnega pravnega položaja. 
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	6.9.3.1 Splošno
	6.9.3.2 Pomen vpisa stavbe v zemljiško knjigo v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine
	6.9.3.3 Vpis prostorskih delov in njihovih osnovnih pravnih položajev

	6.9.4. Vpis prehoda predznamovane lastninske pravice, izvedenih pravic in pravnih dejstev (zaznamb)
	6.9.5. Shematski prikaz vpisov v zemljiški knjigi glede etažne lastnine
	Kratice v primeru in shemi 6.9.5 pomenijo:
	Primer: Predmet etažne lastnine (v širšem pomenu) so nepremičnine z osnovnimi pravnimi položaji, prikazanimi v preglednici.
	Shema 6.9.5: Osnovni pravni položaji nepremičnin, ki so predmet etažne lastnine



	7. poglavje: Nedokončana etažna lastnina
	7.1. Razlogi nastanka nedokončane etažne lastnina
	7.1.1. Splošno
	Preglednica 7.1.1: Prejšnji predpisi, pomembni za presojo nedokončane etažne lastnine

	7.1.2. Stavba kot samostojen predmet astninske pravice in ureditev pravnega položaja zemljišč v letih 1954 do 2003
	7.1.3. Ureditev etažne lastnine v letih 1958 do 2003
	7.1.3.1 Uvodno
	7.1.3.2 Obdobje od 10. januarja 1947 do 22. julija 1959
	7.1.3.3 Obdobje od 22. julija 1959 do 31. julija 1976 (ZLDS/59)
	7.1.3.4 Obdobje od 31. julija 1976 do 19. oktobra 1991 (ZPDS/76)
	7.1.3.5 Obdobje od 19. oktobra 1991 do 1. januarja 2003 (SZ/91)


	7.2. Pojem in značilnosti nedokončane etažne lastnine
	7.2.1. Nedokončana etažna lastnina kot etažna lastnina, ki je nastala neodvisno od vpisa prostorskih delov stavbe v zemljiško knjigo (»zunajknjižno«)
	7.2.2. Nepremičnine, ki so predmet nedokončane etažne lastnine, in njihov pravni položaja
	7.2.2.1 Vsebino stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine opredeljuje pravni položaj nepremičnin, ki so njen predmet
	7.2.2.2 Pravni temelj nastanka (pridobitve) pravnega položaja nepremičnine, ki je predmet nedokončane etažne lastnine
	7.2.2.3 Posledica (učinek) uveljavitve SPZ za stvarnopravna razmerja nedokončane etažne lastnine

	7.2.3. Nedokončana etažna lastnina je lahko nastala samo do 1. januarja 2003

	7.3. Skupna pravila o vzpostavitvi oziroma dokončanju nedokončane etažne lastnine
	7.3.1. Pomen vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine
	7.3.2. Predpostavke(pogoji) za vpis vzpostavitve oziroma dokončanje nedokončane etažne lastnine
	7.3.3. Izhodišča pri presoji listin, ki so podlaga za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine
	7.3.4. Predpostavke nastanka nedokončane etažne lastnine, pomembne za presojo predpostavk (pogojev) za vpis (vzpostavitve oziroma dokončanja) nedokončane etažne lastnine
	7.3.4.1 Splošno
	7.3.4.2 Najpogostejši način (pravni temelj oziroma predpostavke) nastanka nedokončane etažne lastnine
	7.3.4.3 Pomen določitve idealnih deležev na nepremičninah (zemljiščih in prostorskih delih) s položajem splošnega oziroma posebnega skupnega dela stavbe za nastanek nedokončane etažne lastnine
	7.3.4.4 Sprememba položaja prostorskega dela iz splošnega skupnega dela v posamezni del v etažni lastnini (preureditev ali nadzidava podstrešij in drugih skupnih delov)
	7.3.4.5 Izvirna pridobitev lastninske pravice na zemljišču s položajem splošnega skupnega dela

	7.3.5. Značilnosti nevpisane nedokončane etažne lastnine, pomembne za presojo predpostavk (pogojev) za vpis njene vzpostavitve
	7.3.5.1 Splošno
	7.3.5.2 Predpostavke za vpis zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, z osnovnim pravnim položajem splošnega skupnega dela stavbe
	7.3.5.3 Predpostavke za vpis stavbe in prostorskih delov z ustreznimi osnovnimi pravnimi položaji v zemljiško knjigo

	7.3.6. Značilnosti vpisane nedokončane etažne lastnine, pomembne za presojo predpostavk (pogojev) za vpis njenega dokončanja
	7.3.6.1 Vrste položajev vpisane nedokončane etažne lastnine
	7.3.6.2 Pomen določitve vpisanih prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini kot pravnih prednikov novih prostorskih delov
	7.3.6.3 Značilnosti položaja, če je v zemljiški knjigi vpisana fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni posamezni deli«
	Primer: V zemljiški knjigi je po pomoti vpisana fiktivna nepremičnina (nerazdeljeni posamezni deli) 1737-638-999. Pri njej je vknjižena lastninska pravica v korist Občine XXX. Vknjiženi (etažni) lastniki vpisanih prostorskih delov so Ana, Borut, Cene ...
	Vzorec 1: Dovolilo (posadna listina) za izbris pomotno vpisane fiktivne nepremičnine
	Vzorec 2: Izbrisna tožba za izbris pomotno vpisane fiktivne nepremičnine

	7.3.6.4 Značilnosti položaja, če v zemljiški knjigi ni vpisana fiktivna nepremičnina »nerazdeljeni posamezni del«


	7.4. Zunajsodna ureditev razmerij za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine
	7.4.1. Pojem in pomen zunajsodne ureditve razmerij za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine
	7.4.2. Pomen posadnih listin pri zunajsodni ureditvi razmerij za vpis vzpostavitve oziroma dokončanja nedokončane etažne lastnine
	7.4.2.1 Pojem in pomen posadnih listin
	7.4.2.2 Predpostavke, da bi bila posadna listina podlaga za ustrezen vpis v zemljiško knjigo

	7.4.3. Zunajsodna ureditev razmerij za vpis vzpostavitve nevpisane nedokončane etažne lastnine
	7.4.3.1 Splošno
	7.4.3.2 Posadna listina za vpis spremembe osnovnega pravnega položaja zemljiške parcele kot splošnega  skupnega dela stavbe
	Primer 1: Na zemljiški parceli z ID znakom 1737-12/3-0 je vknjižena lastninska pravica v korist Občine XXX. Na parceli stoji stavba z ID znakom 1737-112. V času, ko je bila stavba zgrajena, je bilo zemljišče v družbeni lastnini. Celotno območje zemlji...
	Vzorec 1: Dovolilo (posadna listina) za vpis o zemljiške parcele kot SSD (izvirna pridobitev po ZLNDL)
	Primer 2: Na zemljiški parceli z ID znakom 1737-11/7-0 je vknjižena lastninska pravica v korist družbe Izvajalec d.o.o. Na parceli stoji stavba z ID znakom 1737-777. Družba Izvajalec d.o.o. (investitor) je stavbo zgradila z namenom prodaje posameznih ...

	Vzorec 2: Dovolilo (posadna listina) za vpis zemljiške parcele kot SSD (izvirna pridobitev na zemljišču v zasebni lastnini)

	7.4.3.3 Pravila o vpisu solastniških deležev na splošnih skupnih delih stavbe
	Primer: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1980, so bila štiri stanovanja z ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4. Sedanji etažni lastniki teh stanovanj so Ana Anovska, Borut Borutovni, Cene Cencasti in Drago Dragasti. Preostali prostorski del...
	Vzorec: Določitev solastniških deležev na SSD (nedokončana etažna lastnina)

	7.4.3.4 Zasebne listine, ki so podlaga za vknjižbo lastninske pravice pri prostorskem delu z osnovnim pravnim položajem posameznega dela v etažni lastnini
	Primer 1: Investitor stavbe z ID znakom 1737-777 je bila družba Izvajalec d.o.o. (oziroma njena pravna prednica). Prve prodaje stanovanj je investitor opravil v letih 1985 in 1986. Sedanji etažni lastnik stanovanja z ID znakom 1737-777-12 je Junsi Sky...
	Vzorec 1: Dovolilo (posadna listina) za vknjižbo lastniske pravice (izvirna pridobitev s priposestvovajem)
	Primer 2: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1942, so bila izvorno štiri stanovanja (z ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4), ki so bila vsa izvzeta iz nacionalizacije. Sedanji etažni lastniki teh stanovanj so Ana Anovska, Borut Borutovni, Ce...

	Vzorec 2: Dovolilo (posadna listina) za vknjižbo lastniske pravice (izvirna pridobitev po prvem odstavku 116. člena SZ/91)
	Primer 3: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1988, so bila izvorno štiri stanovanja (z ID znaki 1737-638-1 do 1737-638-4). Sedanji etažni lastniki teh stanovanj so Ana Anovska, Borut Borutovni, Cene Cencasti in Drago Dragasti. V letu 1993 ...

	Vzorec 3: Dovolilo (posadna listina) za vknjižbo lastniske pravice (predelava podstrešja po 14. členu SZ/91)

	7.4.3.5 Zasebne listine, ki so podlaga za vpis prostorskega dela z osnovnim pravnim položajem splošnega ali posebnega skupnega dela
	Primer: V stavbi z ID znakom 1737-638, zgrajeni v letu 1980, so bila štiri stanovanja 1737-638-1 do 1737-638-4. Sedanji etažni lastniki teh stanovanj so Ana Anovska, Borut Borutovni, Cene Cencasti in Drago Dragasti. Prostorski del 1737-638-8 ima polož...
	Vzorec: Določitev posebnih skupnih delov (nedokončana etažna lastnina)


	7.4.4. Zunajsodna ureditev razmerij za vpis dokončanja vpisane nedokončane etažne lastnine
	7.4.4.1 Splošno
	7.4.4.2 Določitev vpisanih prostorskih delov s položajem posameznega dela v etažni lastnini in fiktivne nepremičnine »nerazdeljeni posamezni deli« kot pravnih prednikov novih prostorskih delov
	Primer 1: V zemljiški knjigi so vpisani štiri prostorski deli (1737-638-1 do 1737-638-4), katerih (vknjiženi) lastniki so Ana, Borut, Cene in Drago. Fiktivna nepremičnina ni vpisana.
	Vzorec 1: Določitev pravnih prednikov in naslednikov (fiktivna nepremičnina ni vpisana)
	Primer 2: V zemljiški knjigi je vpisana fiktivna nepremičnina. Razmerje med vpisanimi prostorskimi deli oziroma fiktivno nepremičnino in novimi prostorskimi deli je tako, kot je prikazano v preglednici v nadaljevanju.

	Vzorec 2: Določitev pravnih prednikov in naslednikov (fiktivna nepremičnina je vpisana)
	Preglednica k primeru 2:
	Kratice pomenijo:


	7.4.4.3 Listine, ki so podlaga za vpis osnovnega pravnega položaja pri preostalih (nevpisanih) prostorskih delih
	Primer: Fiktivna nepremičnina ni vpisana. Nevpisana dela 1737-635-5 in 1737-638-6 sta pridobila položaj posameznega dela v etažni lastnini s predelavo (nadzidavo) podstrešja.



	7.5. Vzpostavitev oziroma dokončanje etažne lastnine na podlagi sodne odločbe
	7.6. Določitev pripadajočega zemljišča
	Pojasnila k vprašanjem sodišč
	1. primer - Kneza Koclja 26:

	Preglednica 1: K 1. primeru (postopek 062)
	2. primer - Kneza Koclja 31:
	Opis primera − sodišče (OJ Maribor):


	Preglednica 2: K 2. primeru (postopek 062)
	3. primer − Vošnjakova 29:

	Preglednica 3: K 3. primeru (postopek 062)
	4. primer - Dvorakova 3:
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