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POVZETEK 

Zaklju�na projektna naloga govori o vrstah in zna�ilnostih pravnih razmerij med lastniki 

nepremi�nin in operaterji mobilnih telekomunikacijskih omrežij. Predstavljena je 

problematika, povezana z izgradnjo telekomunikacijskih objektov – baznih postaj. V ta namen 

je v nalogo vklju�en pregled slovenske zakonodaje, ki ureja to podro�je. Pregled se sklene s 

predlogi operaterjem glede uporabe posameznih pravnih institutov. Klju�ni sklep naloge je, da 

je najprimernejša oblika razmerja pridobitev lastninske pravice, �esar pa se operaterji le redko 

poslužujejo. Razloženi so razlogi, ki so pripeljali do take prakse.  

Klju�ne besede: telekomunikacijsko omrežje, bazna postaja, telekomunikacijski operaterji, 

lastnik nepremi�nine, najemnik, gradnja.

SUMMARY 

Final paper describes different types and characteristics of legal relations between real estate 

owners and mobile telecommunication service providers. The paper starts with problematic 

area regarding construction of telecommunication base station. I have analysed and therefore 

made a quick view of Slovene legislation regarding mentioned legal area and the paper is 

concluded with suggestions to telecommunication service providers regarding the use of 

specific legal institutes. Key finding of the final paper is that ownership is the most 

appropriate relationship, which telecommunication service providers use rarely. I have also 

explained the reasons that have led to such practice. 

Keywords: telecommunications network, base station, telecommunication service provider, 

real estate owner, lessee, construction.

UDK: 654.02:349(043.2) 
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1 UVOD 

Živimo v obdobju hitrega razvoja na podro�ju informacijske tehnologije, katere pomemben 

del so elektronska komunikacijska omrežja. �len 3 Zakona o elektronskih komunikacijah 

(ZEKom-1, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13) opredeljuje elektronska komunikacijska 

omrežja kot prenosne sisteme, ki omogo�ajo prenos signalov po žicah, z radijskimi valovi, 

opti�nimi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi, fiksnimi in mobilnimi prizemnimi omrežji 

in tudi drugimi sistemi. Zato da bi ta omrežja ustrezno delovala in omogo�ala prenos 

signalov, morajo biti kakovostno zgrajena in redno vzdrževana. 

V zaklju�ni projektni nalogi se osredoto�am na pravno problematiko, povezano z gradnjo in 

obratovanjem telekomunikacijskih objektov za potrebe delovanja mobilnega elektronskega 

komunikacijskega omrežja – mobilne telefonije. Operaterji so namre� dolžni zagotavljati 

kakovostno in zanesljivo omrežje, sestavljeno iz mreže baznih postaj, ki so (ali pa bodo) 

zgrajene na podro�ju Republike Slovenije (Slovenije). Po neuradnih podatkih iz za�etka leta 

2012 je bilo v Sloveniji 2.346 baznih postaj, v lasti štirih operaterjev, in sicer Telekoma 

Slovenije, Si.mobila, Tušmobila in T-2-ja (Mobilna telefonija v Sloveniji, 2014). Eden izmed 

pomembnejših dejavnikov pri izgradnji baznih postaj je, da operaterji ustrezno uredijo pravna 

razmerja z lastniki nepremi�nin, na katerih so postavljene bazne postaje kot enote 

elektronskega komunikacijskega omrežja.  

Pri urejanju pravnih razmerij med lastniki nepremi�nin, na katerih naj bi se gradile bazne 

postaje, in operaterji se porajajo številna teoreti�na in prakti�na vprašanja, saj gre za situacijo, 

v kateri imata obe stranki legitimen interes. Operaterji imajo pravico in dolžnost postaviti, 

obratovati in vzdrževati elektronsko komunikacijsko omrežje, medtem ko imajo lastniki 

nepremi�nin na svojih nepremi�ninah stvarnopravne pravice. Operaterji si predvsem želijo 

dolgoro�nega pogodbenega razmerja, ki jim zagotavlja stabilno in kakovostno elektronsko 

komunikacijsko omrežje, kar od njih uporabniki pri�akujejo in tudi zahtevajo, saj jim za 

storitve pla�ujejo. Lastniki nepremi�nin pa lahko zaradi obremenjevanja svojih nepremi�nin 

zahtevajo denarna ali druga materialna oz. nematerialna nadomestila.  

Klju�no vprašanje je torej, kako naj operater uredi razmerje z lastnikom nepremi�nine za 

namen gradnje in obratovanja baznih postaj, da ne bi prihajalo do pred�asnih rušenj in s tem 

povezanih nepotrebnih gradenj novih, nadomestnih baznih postaj. Umeš�anje baznih postaj v 

prostor je za operaterje težavno, saj se – poleg problemov z lastniki nepremi�nin – pri 

izgradnji velikokrat sre�ujejo tudi z nasprotovanjem prebivalstva, ki se pogosto združuje v 

civilne iniciative. Pomembno je, da se pri izgradnji ustrezno upošteva našteta tveganja in 

operaterja primerno pravno zavaruje. V nalogi raziskujem in analiziram, katere pravne 

institute se lahko pri tem uporabi in v kakšne namene.  

Pri urejanju razmerja med operaterjem in lastnikom nepremi�nine je pomembna tako 

stvarnopravna ureditev kot pravice in obveznosti, dolo�ene v Zakonu o graditvi objektov 
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(ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 126/07, 108/09, 110/13) in ZEKom-1. Raziskal 

bom, kako se – na podlagi teh pravnih virov – v praksi sklepajo pogodbe med operaterji in 

lastniki nepremi�nin in s katerimi problemi se pri tem soo�ajo pogodbene stranke.  
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2 PRAVNA UREDITEV RAZMERIJ MED OPERATERJI 

TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ IN LASTNIKI NEPREMI�NIN 

Kot sem omenil že v uvodu, je ureditev razmerja med operaterji telekomunikacijskih omrežij 

in lastniki nepremi�nin zelo pomembna, saj imata obe stranki legitimen interes. Operaterji 

morajo imeti pravico in dolžnost postavitve, obratovanja in vzdrževanja elektronskega 

komunikacijskega omrežja, medtem ko imajo lastniki nepremi�nin na njih stvarne pravice. 

Potreba in interes operaterjev je uporabnikom telekomunikacijskih storitev zagotoviti stabilno 

in kakovostno omrežje, zato je med drugim treba urediti razmerja z lastniki nepremi�nin.  

Da bi operaterji lahko zgradili telekomunikacijski objekt – bazno postajo, morajo za 

pridobitev gradbenega dovoljenja priskrbeti dokazilo o pravici graditi, kar pomeni notarsko 

overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali 

kakšne druge stvarne oz. obligacijske pravice na dolo�eni nepremi�nini v zemljiško knjigo. 

�e je taka pravica že vpisana, pa zadostuje že izpisek iz zemljiške knjige (ZGO-1, 56. �len). 

Ker je v praksi nemogo�e, da bi imeli operaterji lastninske pravice na toliko nepremi�ninah, 

kot jih potrebujejo za postavitev elektronskega komunikacijskega omrežja, je treba urediti 

pravna razmerja z lastniki nepremi�nin, ki pa lahko zaradi obremenjevanja svojih 

nepremi�nin zahtevajo denarna ali tudi nematerialna nadomestila. Tudi Damjan (2013, 85) 

ugotavlja, da skoraj vedno velja, da upravljavci omrežja niso hkrati tudi lastniki nepremi�nin, 

preko katerih so napeljani razni vodi, oz. v našem primeru, kjer stojijo bazne postaje. Damjan 

(prav tam) razloži, da naj bi se v stvarnem pravu takšna razmerja med lastniki nepremi�nin in 

operaterji praviloma urejala z institutom služnosti ali z institutom stavbne pravice. Iz prakse 

pa je znano, da se poleg teh dveh institutov uporablja tudi pridobitev najemne pravice. 

2.1 Stvarnopravni in obligacijskopravni vidiki 

Stvarno pravo je uvrš�eno v splošno civilno pravo, ki ureja razmerje pripadnosti in oblasti na 

stvareh med posamezniki. Juhart, Tratnik in Vren�ur (2007, 39) kot bistveno vsebino 

stvarnega prava štejejo lastninsko razmerje, ki kot osnovni pripadnostni odnos lastniku 

zagotavlja oblast nad stvarjo. Lastninsko razmerje lahko opredelimo kot temeljno 

stvarnopravno razmerje. Lastnina ni le osrednja pravica stvarnega prava, ampak je osrednja 

pravica civilnega prava sploh. Pri tej pravici gre za stalno in izklju�ujo�o stvarno oblast, pri 

kateri lahko lastnik izklju�i delovanje vseh tretjih na svojo stvar. Poznamo tudi druge pravice 

stvarnega prava, ki po svoji vsebini pomenijo omejevanje lastninskih pravic. Imenujejo se 

stvarne pravice ali stvarne pravice na tuji stvari, ki lahko obstajajo na stvari le poleg 

lastninske pravice. Na imetnike teh pravic se prenašajo deli lastnikovih oblasti (Juhart, 

Tratnik in Vren�ur 2007, 40). Predmet stvarne pravice je posamezno dolo�ena stvar, kot npr. 

to�no dolo�ena hiša ali to�no dolo�ena premi�nina. Stvarne pravice so premoženjske pravice, 

ker dajejo neko premoženjsko korist in jih je zato možno izraziti v denarju (Bohinc, Cerar in 

Rajgelj 2006, 362). Juhart, Tratnik in Vren�ur (2007, 40) ozna�ijo kot bistveno zna�ilnost 
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stvarnih pravic, to da u�inkujejo proti vsem (lat.: erga omnes, proti vsem). Kot razložijo 

Juhart idr. (2004, 70), gre za absolutne pravice, ki se razlikujejo od relativnih pravic, ki 

u�inkujejo le proti to�no dolo�eni osebi. Podobno razložijo relativno razmerje tudi Bohinc, 

Cerar in Rajgelj (2006, 400), ki kot primer relativnih pravic navajajo razli�na obligacijska 

razmerja, saj ta u�inkujejo le med strankama razmerja, npr. upnikom in dolžnikom (lat.: inter 

partes), in ne veljajo zunaj tega razmerja. Temeljni zakon na podro�ju stvarnih pravic je 

Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 91/13), ki je za�el veljati 1. januarja 

2003.  

Juhart, Tratnik in Vren�ur (2007, 205) opredelijo lastninsko pravico kot »najvišjo« pravno 

oblast, ki jo ima pravni subjekt nad pravnim objektom, in kot enega klju�nih pojmov vsakega 

pravnega reda. Lastninsko pravico kot eno najbolj temeljnih �lovekovih pravic varujejo tako 

mednarodnopravni akti kot tudi nacionalne ustavne ureditve. Tudi Bohinc, Cerar in Rajgelj 

(2006, 366) opisujejo lastninsko pravico kot najpomembnejšo stvarno pravico. Ta pravica 

daje imetniku najširšo oblast nad stvarjo (lahko je premi�nina ali nepremi�nina) in vsebuje 

zakonsko dolo�ena upravi�enja, kot so: imeti svojo stvar v posesti (lat.: ius possidendi), jo 

uporabljati (lat.: ius utendi) in uživati (lat.: ius fruendi) na najobsežnejši na�in ter z njo 

razpolagati (lat.: ius abutendi). Lastninska pravica je absolutna pravica, saj u�inkuje proti 

vsem. Lastniku daje pravico, da vsakomur prepre�i posege v njegovo pravico (lat.: ius 

excludendi tertii). Kljub temu pa absolutnost ne pomeni, da ima lastnik nad svojo stvarjo 

neomejeno oblast. V 67. �lenu Ustave Republike Slovenije (Ustava RS, Uradni list RS, št. 

33/91, 42/97, 66/00, 43/03, 68/06) je dolo�eno, da lahko zakonodajalec lastninsko pravico na 

stvari omeji v skladu z njeno gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo.  

Najpomembnejši pravni vir obligacijskega prava v Sloveniji je Obligacijski zakonik (OZ, 

Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 40/07), ki je v veljavi od leta 2002. Obligacijsko pravo ureja 

razmerje med civilnimi osebami, kar pomeni med osebami brez oblastne narave. V primeru, 

da v teh razmerjih nastopa država, je obravnavana le kot ena od strank z enakimi pravicami in 

obveznostmi kot drugi udeleženci. Obligacijsko pravo obsega pravne norme za urejanje 

obligacijskih razmerij, ki jih imenujemo tudi obveznostna razmerja. To je razmerje med 

dvema subjektoma, pri katerem je ena izmed strank upnik, druga pa dolžnik. Upnik ima 

pravico zahtevati od dolžnika izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je dolžan to obveznost oz. 

obligacijo izpolniti (Bohinc, Cerar in Rajgelj 2006, 396).  

Da bi lahko operaterji pridobili pravico izgradnje bazne postaje na dolo�enem zemljiš�u, si 

morajo zato pridobiti stvarno oz. obligacijsko pravico. Ena izmed teh pravic mora biti vpisana 

v zemljiški knjigi na dolo�eni nepremi�nini, na kateri želi operater graditi, ali pa je treba 

predložiti vsaj notarsko overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis ene izmed 

pravic v zemljiško knjigo.  
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Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, Uradni list RS, št. 58/03, 28/09, 25/11) v 1. �lenu navaja, da 

je zemljiška knjiga javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na 

nepremi�ninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremi�ninami. Sestavljena je iz glavne knjige, 

ki je namenjena vpisovanju podatkov o pravicah na nepremi�ninah in pravnih dejstvih v zvezi 

z nepremi�ninami, za katere zakon dolo�a, da se lahko vpišejo v zemljiško knjigo, in iz zbirke 

listin, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo. 

ZZK-1 v 13. �lenu dolo�a vrste stvarnih in obligacijskih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško 

knjigo. Med stvarnimi pravicami na nepremi�ninah so to: lastninska pravica, hipoteka, 

služnostna pravica, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica. V ZZK-1 je sicer še vedno 

navedeno, da naj bi se v zemljiško knjigo lahko vpisal tudi zemljiški dolg, vendar je bil 

novembra 2013 v noveli SPZ ta pravni institut ukinjen zaradi zlorab v preteklosti. V 

zemljiško knjigo se vpisujejo tudi naslednje obligacijske pravice: pravica prepovedi odtujitve 

in obremenitve, �e je nastala na podlagi pravnega posla lastnika in �e so izpolnjeni pogoji za 

vpis te prepovedi v zemljiško knjigo po SPZ ali �e je nastala na podlagi pogodbe o 

dosmrtnem preživljanju; zakupna in najemna pravica; predkupna oziroma odkupna pravica, �e 

je nastala na podlagi pravnega posla; posebna pravica uporabe javnega dobrega in druge 

pravice, za katere zakon dolo�a, da se vpišejo v zemljiško knjigo.  

Za operaterje oziroma investitorje gradnje baznih postaj so najpomembnejše pravice, ki jim 

omogo�ajo gradnjo oziroma izvajanje del na dolo�eni nepremi�nini. Najenostavneje za 

izvedbo gradnje je, �e imajo investitorji lastninsko pravico na nepremi�nini, saj jim to 

omogo�a popolno oblast nad nepremi�nino, vendar je v praksi to dejansko nemogo�e, saj je 

telekomunikacijsko omrežje razvejano po celotni državi. Najprimernejši pravni instituti za 

urejanje teh razmerij so zato: ustanovitev služnosti, pridobitev stavbne pravice ali pridobitev 

najemne pravice.  

2.1.1 Stavbna pravica 

Stavbna pravica (lat.: superficies) je v slovenski pravni red uvedena s SPZ. Kot opisujejo 

Juhart, Tratnik in Vren�ur (2007, 665) je bila po vsebini stavbni pravici v �asu družbene 

lastnine podobna pravica uporabe zemljiš�a v družbeni lastnini. Vseeno pa gre za povsem 

druga�no pravico, ki svojevrstno omejuje lastninsko pravico. Bistvo je omogo�anje postavitve 

stavbe na tujem zemljiš�u. Gre za pravni institut, ki daje upravi�encu pravico, da ima nad ali 

pod tujo nepremi�nino zgrajen objekt, kar je dolo�eno v definiciji stavbne pravice iz prvega 

odstavka 256. �lena SPZ. Tratnik idr. (2007, 15) razlagajo, da se z ustanovitvijo stavbne 

pravice zgradba lo�i od nepremi�nine in ni ve� njena sestavina. Že iz definicije stavbne 

pravice je razvidno, da gre za izjemo od na�ela enotnosti zemljiš�a in zgradbe (lat.: 

superficies solo cedit), dolo�eno v 8. �lenu SPZ, ki opredeljuje, da je vse, kar je po namenu 

trajno spojeno ali je trajno na nepremi�nini, nad ali pod njo, sestavina nepremi�nine, razen �e 

zakon ne dolo�a druga�e. Poleg tega stavbna pravica predstavlja izjemo od na�ela specialnosti 
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iz 7. �lena SPZ, ker se z ustanovitvijo zgradba v pravnem pogledu osamosvoji. Da gre za 

odmik od dveh temeljnih na�el stvarnega prava, so zapisali tudi Juhart, Tratnik in Vren�ur 

(2007, 666). Grilc (2006, 1, 2) na�elo enotnosti zemljiš�a in zgradbe enostavno razloži tako, 

da lastnik zgradbe ne more biti druga oseba kot lastnik zemljiš�a in tudi pravni promet ni 

mogo� samostojno za zgradbo in nepremi�nino. Prav zaradi tega je naš pravni sistem tudi 

vnesel institut stavbne pravice.  

Vlahek (2010, 165) opisuje, da so s SPZ in uvedbo stavbne pravice uresni�ene želje 

stvarnopravne teorije in prakse. Ob uveljavitvi tega pravnega instituta so bila velika 

pri�akovanja o pogosti uporabi instituta, predvsem zaradi prednosti, ki jih prinaša. V praksi se 

je to tudi dokazalo in je uporaba precej pogosta. Ker gre za stvarno pravico, ki praviloma 

nastane z vknjižbo v zemljiško knjigo, so se z njo pri nas prva sre�ala okrajna sodiš�a pri 

njenem vpisovanju. 

Tako Grilc (2006, 1) kot Vlahek (2010, 165) opominjata, da gre za enega izmed novih 

pravnih institutov pri nas, ki je utemeljen na splošnih na�elih stvarnega prava in je tudi dobro 

poznan v našemu primerljivih pravnih sistemih, kot so nemški, avstrijski in hrvaški. Vlahek 

(2010, 165) omenja, da nekoliko odstopa Švica, kjer stavbna pravica velja za podvrsto 

služnosti.  

Stavbna pravica je torej omejena stvarna pravica na tujem zemljiš�u, ki dovoljuje imetniku 

stavbne pravice, da na, nad ali pod tem zemljiš�em zgradi objekt ali pa že ima zgrajenega. 

Grilc (2006, 2) razloži, da z ustanovitvijo stavbne pravice imetnik postane lastnik zgradbe na 

zemljiš�u, medtem ko druga oseba ostane le lastnik zemljiš�a (grafi�no je to prikazano na 

slikah 1 in 2). Kljub temu pa se zgradba v sistemu stavbne pravice ne osamosvoji od 

nepremi�ninske podlage in ne postane premi�nina, kar je razvidno v 3. odstavku 256. �lena 

SPZ, ki govori, da se za prenos stavbne pravice uporabljajo dolo�ila, ki veljajo za prenos 

lastninske pravice na nepremi�ninah. Temeljne elemente stavbne pravice opiše tudi Vlahek 

(2010, 167), ki pravi, da je zgradba v �asu obstoja stavbne pravice v lasti imetnika te pravice, 

in ne v lasti lastnika nepremi�nine, na kateri je ta zgradba dejansko zgrajena.  

Stavbna pravica je le za�asna izjema od na�ela enotnosti zemljiš�a in objekta, saj traja le 

toliko �asa, kolikor obstaja ta stvarna pravica. Zakon omejuje njeno trajanje na najve� 99 let 

(2. odstavek 256. �lena SPZ), vendar se lahko pogodbeni stranki dogovorita tudi za krajši �as. 

Kot razložijo Juhart, Tratnik in Vren�ur (2007, 667), dolo�itev maksimalnega roka (99 let) 

nima posebnega pomena, na�eloma pa je pomembno le, da je trajanje tako dolgo, da omogo�i 

gospodarsko amortizacijo stavbe. S prenehanjem stavbne pravice postane objekt zopet 

sestavina zemljiš�a in s tem tudi lastnina izklju�no lastnika nepremi�nine. Ob prenehanju 

stavbne pravice ima imetnik te pravice pravico do nadomestila, ki pomeni pove�anje 

vrednosti nepremi�nine. Višino tega nadomestila se dolo�i sporazumno, pri �emer pa zakon 
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dolo�a, da nadomestilo ne sme biti manjše od polovice pove�anja tržne vrednosti 

nepremi�nine (2. odstavek 263. �lena SPZ). 

Slika 1: Zemljiš�e in obstoje�a zgradba kot enota, ki pripada lastniku nepremi�nine 

Vir: Knechtl 2011.  

Slika 2: Lo�enost zemljiš�a in zgradbe pri stavbni pravici, fizi�no sta še vedno enota. 

Vir: Knechtl 2011.  

Predmet stavbne pravice je nepremi�nina, ki je v skladu s splošno definicijo nepremi�nine iz 

1. odstavka 18. �lena SPZ prostorsko odmerjen del zemeljske površine (vklju�no z vsemi 

sestavinami). Lahko jo imenujemo tudi zemljiška parcela. Tratnik idr. (2007, 16,17) razložijo, 

da stavbna pravica vedno bremeni celotno nepremi�nino (v praksi to pomeni celotno 

zemljiško parcelo), na kateri je ustanovljena. Kljub temu pa imata lastnik nepremi�nine in 

imetnik stavbne pravice možnost v pogodbi zapisati, da ima imetnik stavbne pravice 

dovoljenje uporabljati le to�no dolo�en del obremenjene nepremi�nine. Razložijo (prav tam), 

da se to�no dolo�en del obremenjene nepremi�nine lahko natan�no opredeli v pogodbi o 

ustanovitvi stavbne pravice (npr. na nepremi�nini velikosti 1.000 m² se obremeni le 

posamezni del v velikosti 100 m²), ta omejitev pa mora biti natan�no dolo�ena tudi v 

zemljiškoknjižnem dovolilu. 
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Stavbna pravica predstavlja posebnost v primerjavi z nekaterimi drugimi stvarnimi pravicami, 

saj lahko nastane le s pravnim poslom, kot je dolo�eno v 257. �lenu SPZ. Grilc (2006, 3) 

potrjuje, da je pravna podlaga za pridobitev stavbne pravice veljavna pogodba o ustanovitvi 

stavbne pravice. Ta pogodba (prav tako pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti) se uvrš�a 

med pravne posle obligacijskega prava, in ker se nanaša na pridobitev stvarnih pravic na 

dolo�enih nepremi�ninah, mora biti sklenjena v pisni obliki (52. �len OZ). Pogodba o 

ustanovitvi stavbne pravice mora, glede na drugi odstavek 257. �lena SPZ, vsebovati ime 

lastnika nepremi�nine, zemljiškoknjižno oznako nepremi�nine, natan�en opis stavbne pravice, 

�as trajanja stavbne pravice in dolo�eno mora imeti nadomestilo, ki ga je imetnik stavbne 

pravice dolžan pla�ati lastniku nepremi�nine. �eprav v 257. �lenu SPZ ni omenjeno, je dobro, 

da pogodba vsebuje tudi podatke o pridobitelju stavbne pravice, saj bodo ti podatki nujno 

potrebni za vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo. Prav tako je lahko sestavni del pogodbe 

tudi zemljiškoknjižno dovolilo, vendar to ni obvezno, saj je zemljiškoknjižno dovolilo lahko 

spisano tudi v posebni listini.  

Zemljiškoknjižno dovolilo (drugo ime za to je intabulacijska klavzula) je pravni posel, ki 

predstavlja pravni temelj pridobitve stvarnih pravic na nepremi�nini. Definicija dovolila, 

»izrecna nepogojna izjava tistega, �igar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali 

preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo«, je dolo�ena v 23. �lenu SPZ, ki hkrati 

predpisuje, da mora biti podpis na dovolilu overjen. V primeru, da je zemljiškoknjižno 

dovolilo sestavni del pogodbe, zadostuje overjen podpis lastnika nepremi�nine na pogodbi. 

Overitev podpisa lastnik nepremi�nine uredi pri kateremkoli notarju v Sloveniji.  

Primer zemljiškoknjižnega dovolila za ustanovitev stvarne služnosti za telekomunikacijski 

objekt in pripadajo�o infrastrukturo, ki je sestavni del neke pogodbe: 

»(Lastnik nepremi�nine) __________, (naslov)__________, EMŠO:_______, izrecno in 

brezpogojno dovoljuje zase in za svoje pravne naslednike, pri nepremi�nini parcela št. _____, 

k. o. __________ (ID znak: __________ ), vpis knjižbe stvarne služnosti graditve, postavitve, 

obratovanja in vzdrževanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajo�e 

infrastrukture, ki je podrobneje dolo�ena v _____. �lenu te pogodbe, v korist (ime in naslov 

služnostnega upravi�enca)__________, EMŠO: ____________.« 

Po obliki je skoraj identi�no zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stavbne pravice, le da je v 

njem treba zamenjati ime pravice (stvarna služnost zamenjamo s terminom stavbna pravica). 

Paziti je treba, ko obstaja ve� lastnikov dolo�ene nepremi�nine. V takem primeru Tratnik idr. 

(2007, 17) opozarjajo, da s stavbno pravico ne moremo obremenjevati solastniških deležev 

nepremi�nin. To velja tudi v primeru, �e imajo solastniki med seboj urejeno pogodbeno 

razmerje, v katerem je dolo�eno, katere posamezne dele nepremi�nine imajo v izklju�ni 

posesti. Posamezni solastnik ne more brez sodelovanja ostalih lastnikov bremeniti dela 

nepremi�nine, ki ga ima v izklju�ni lasti. Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, ki vklju�uje 
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tudi zemljiškoknjižno dovolilo, morajo v omenjenem primeru podpisati prav vsi solastniki, in 

šele overjen podpis vseh je podlaga za vpis stvarne pravice v zemljiško knjigo. 

2.1.2 Stvarna služnost 

Antolovi� (2013, 6) opisuje služnost kot klasi�en institut stvarnega prava, ki pravnemu 

subjektu zagotavlja dolo�eno oblastvenost na stvari, ki je v lastništvu drugega subjekta. Lahko 

re�emo, da so služnosti omejene stvarne pravice na tuji stvari (lat.: iura in re aliena) (Mermal 

2009, 8). Služnostnemu upravi�encu daje pravico uporabljati tujo stvar ali izkoriš�ati tujo 

pravico oziroma od lastnika zahtevati, da opusti dolo�ena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico 

izvrševati na svoji stvari – služe�i stvari (210. �len SPZ). 

Poznamo dve obliki služnosti, stvarno ali realno (lat.: servitutes rerum) in osebno ali 

personalno (lat.: servitutes personarum). Gre za dva razli�na in posebna pravna instituta, kjer 

je za obe pojavni obliki zna�ilno, da služnostni upravi�enec lahko v dolo�enem obsegu 

razpolaga s služe�o stvarjo in v obsegu lastnika te stvari izklju�uje do izvrševanja lastniških 

upravi�enj (Tratnik idr. 2007, 105). SPZ je celovito uredil služnostno pravico v obeh pojavnih 

oblikah, poleg tega pa je kot novost uredil tudi neprave stvarne služnosti, ki združujejo 

elemente obeh (Tratnik idr. 2007, 139). 

Antolovi� (2013, 9) ugotavlja, da se osebne in stvarne služnosti med seboj pomembno 

razlikujejo S stvarno služnostjo je lahko obremenjena samo lastninska pravica na 

nepremi�ninah, medtem ko je pri osebni služnosti lahko ustanovljena služnost tudi na 

premi�ninah in pravicah. Pomembna razlika je tudi, da se stvarna služnost ustanavlja v korist 

vsakokratnega lastnika gospodujo�ega zemljiš�a kjer gre lahko za trajno omejitev lastninske 

pravice na služe�em zemljiš�u. Pri osebnih služnostih pa se le-te ustanavljajo v korist 

dolo�ene osebe in so �asovno omejene. Tratnik (2010, 23) razloži, da se osebne služnosti 

ustanovijo v korist neke osebe, ki ji ta služnost prinaša nekatere to�no dolo�ene ugodnosti, 

predvsem pravico do uporabe tuje stvari. Kot že omenjeno, so te pravice �asovno omejene in 

praviloma prenehajo s smrtjo upravi�enca. Antolovi� (prav tam) razloži da ozna�ba pravice 

stvarna služnost ne zadoš�a, zato je potrebno za vsako tako služnost natan�en opis njene 

vsebine. Vsebino stvarne služnosti pa se lahko prilagaja raznim potrebam pravnega prometa. 

Nekoliko druga�e je pri osebnih služnostih, kjer vrsta služnosti natan�no dolo�a obseg pravice 

oz. omejitve. Skupna obema oblikama pa je predvsem vsebina, ki omejuje lastninske pravice 

na stvari, ki je predmet služnosti. Poleg klasi�ne delitve na stvarne in osebne služnosti SPZ 

pozna tudi posebno obliko stvarne služnosti, to je neprava stvarna služnost. Opredeljena je v 

226. �lenu SPZ kot služnost, ki je po svoji vsebini stvarna služnost, ustanovi pa se v korist 

dolo�ene osebe (Tratnik 2005, 16). V takih primerih je treba glede nastanka in prenehanja 

uporabljati dolo�ila zakona, ki urejajo osebne služnosti. Tratnik (prav tam) opiše, da se 

neprava stvarna služnost od prave razlikuje predvsem v tem, da pri pravi stvarni služnosti ne 

obstaja gospodujo�a nepremi�nina. Prav zaradi tega prava stvarna služnost ne more biti 
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ustanovljena v korist vsakokratnega lastnika gospodujo�e nepremi�nine, temve� le v korist 

dolo�ene fizi�ne ali pravne osebe. 

V tem poglavju se bom najbolj posvetil pravnemu institutu neprave stvarne služnosti, saj je po 

mnenju Juharta (2003, 1) izgradnja telekomunikacijskih objektov – baznih postaj, ki spadajo v 

omrežja javne infrastrukture oziroma gospodarske javne infrastrukture, po svoji vsebini 

najbolj ustreza pravni podlagi stvarne služnosti. Po vsebini gre namre� za rabo tuje 

nepremi�nine, ki ne izklju�uje oziroma bistveno ne omejuje rabe lastnika nepremi�nine. 

Podobnega mnenja kot Juhart je tudi Tratnik (2005, 16), ki razloži, da imajo neprave stvarne 

služnosti lastnosti tako stvarnih kot tudi osebnih služnosti. V praksi pa se je pokazalo, da je 

bila ureditev nepravih stvarnih služnosti zelo pomembna kot pravna oblika za zagotavljanje 

pravice do uporabe tujih zemljiš� v korist operaterjev javne gospodarske infrastrukture. 

Za nastanek neprave stvarne služnosti se v skladu z 226. �lenom SPZ uporabljajo dolo�ila o 

osebnih služnostih. Uporabljajo se dolo�ila, ki urejajo ustanovitev užitka v 233. �lenu SPZ in 

po tem �lenu lahko neprave stvarne služnosti nastanejo na podlagi pravnega posla ali sodne 

odlo�be.  

Ker so neprave stvarne služnosti po svoji vsebini stvarne služnosti, glede njihovega nastanka 

ne veljata omejitvi, ki se uporabljata pri osebnih služnostih, in sicer nastanek na podlagi 

upravne odlo�be in nastanek s priposestvovanjem. Omenjena primera predstavljata odstopanji 

od 233. �lena SPZ. V skladu z 226. �lenom SPZ se lahko neprava stvarna služnost ustanovi v 

korist poimensko dolo�enega upravi�enca (in ne v korist vsakokratnega lastnika 

gospodujo�ega zemljiš�a), zaradi �esar se smiselno uporabljajo pravila stvarne služnosti, 

razen glede nastanka in prenehanja pa dolo�be, ki urejajo osebne služnosti. Iz navedenega 

lahko ugotovimo, da lahko neprave stvarne služnosti nastanejo tudi na podlagi upravne 

odlo�be, kot je na primer ustanovitev služnosti v javno korist (Mermal 2009, 28). Služnost v 

javno korist ureja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) v 110. 

�lenu kot posebno obliko omejitve lastninske pravice, ki je mogo�a zaradi doseganja javne 

koristi. Juhart (2003, 2) omenja, da je to pravni institut, ki je po namenu podoben razlastitvi in 

se uporabi v primeru, �e zaradi doseganja ni treba odvzeti lastninske pravice, ampak zadostuje 

že omejitev lastninske pravice s služnostjo. 

Kot že omenjeno, nastane stvarna služnost, tako kot tudi stavbna pravica, na podlagi pravnega 

posla – pogodbe, ki mora biti sklenjena v pisni obliki (52. �len OZ). Za razliko od zakonsko 

predpisane vsebine pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice (257. �len SPZ), ki dolo�a kot 

obvezno sestavino le ime lastnika nepremi�nine, mora pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti 

(215. �len SPZ) vsebovati poleg imena lastnika nepremi�nine (služe�e nepremi�nine) tudi ime 

služnostnega upravi�enca (gospodujo�e nepremi�nine). Hkrati so obvezne sestavine pogodbe 

o ustanovitvi stvarne služnosti še zemljiškoknjižne oznake nepremi�nin, natan�en opis 

služnosti in morebitno nadomestilo, ki ga mora pla�ati lastnik gospodujo�e nepremi�nine. 
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Tudi v tem primeru je lahko zemljiškoknjižno dovolilo že sestavni del pogodbe ali pa je 

dovolilo spisano v posebni listini. 

Grilc (2006, 2) poiš�e podobnost in tudi pomembne razlike med stavbno pravico in 

služnostmi. Pravna instituta stvarna služnost in stavbna pravica sta si po svoji vsebini še 

najbolj podobna, vendar se omenjeni stvarni pravici tudi pomembno razlikujeta. Stavbna 

pravica predstavlja pravico njenega imetnika, ki je lahko pravna ali fizi�na oseba, in ne 

pravice vsakokratnega lastnika drugega (gospodujo�ega) zemljiš�a, kar pa je bistvena 

zna�ilnost osebne služnosti. Razlika med stavbno pravico in osebno služnostjo je v tem, da je 

stavbna pravica prenosljiva na druge osebe (je tudi podedljiva) in ni vezana izklju�no na 

imetnika pravice (3. odstavek 256. �lena SPZ). �e gledamo z vidika lastnika zemljiš�a, na 

katerem je ustanovljena stavbna pravica, je to stvarnopravna obremenitev s posegom v 

lastnikovo upravi�enje stvari. Ta obremenitev bremeni zemljiš�e in u�inkuje proti 

vsakokratnemu pravnemu nasledniku lastnika zemljiš�a. 

2.1.3 Najemna pravica 

Najemna (zakupna) pravica je institut, ki je urejen v OZ. Obligacijsko pravo ureja razmerje 

med civilnimi osebami. Osebe, ki sodelujejo v obligacijskem razmerju, so ne glede na to, ali 

gre za pravno ali fizi�no osebo, obravnavane enakopravno (4. �len OZ).  

�len 587 OZ dolo�a, da se z zakupno oz. najemno pogodbo najemodajalec zavezuje, da bo 

najemniku izro�il dolo�eno stvar v rabo, najemnik pa se zavezuje, da mu bo za to pla�eval v 

pogodbi dolo�eno najemnino. V drugem odstavku istega �lena je dolo�eno, da raba obsega 

tudi uživanje stvari (npr. pobiranje plodov), �e ni druga�e dogovorjeno. Seveda to niso edine 

obveznosti obeh pogodbenih strank, so pa bistvene in dolo�ajo pravno naravo teh pogodb, ki 

jih lo�uje od ostalih pogodb.  

Juhart (2004, 6) vidi prednost najemnega razmerja predvsem v veliki svobodi pri oblikovanju 

vsebine dogovora – pogodbe. Ker gre za obligacijsko pravico, je veliko ve� možnosti za 

dogovarjanje in to�no dolo�eno vsebino, kot je to pri stvarnih pravicah. Obstaja pa pri 

tovrstnih pogodbah ve�je tveganje predvsem pri spremembah lastnika v �asu trajanja namena. 

To tveganje je v našem pravu izrazito v korist najemnika, kar pomeni, da sprememba lastnika 

na vsebino najema na�eloma ne vpliva. Novi lastnik mora prevzeti pogodbene obveznosti, ki 

jih je sklenil prejšnji lastnik, in ne more kar tako prekiniti najemnega razmerja. Vendar Juhart 

(prav tam) vseeno opozarja na izjemo, ki je dolo�ena v primeru ste�ajnega postopka, saj ima 

uvedba takega postopka za posledico tudi prenehanje vseh najemnih razmerij. Prenehanje 

najemnih razmerij v primeru ste�ajnega postopka dolo�a Zakon o finan�nem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07, 

40/09, 59/09, 52/10, 26/11, 47/13, 100/13, 10/15) v 248. �lenu. 
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ZGO-1 operaterjem nalaga, da mora biti v primeru sklenitve najemne pogodbe z lastnikom 

nepremi�nine, ki dolo�a pravico izgradnje in obratovanja bazne postaje, obvezen del pogodbe 

tudi dokazilo, da ima operater obligacijsko pravico na dolo�eni nepremi�nini. To pomeni, da 

mora biti v najemni pogodbi (ali pa v drugi, lo�eni listini, ki je vezana na to pogodbo) 

zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim lastnik nepremi�nine dovoljuje operaterju (najemniku) 

vpis najemne pravice v zemljiško knjigo. Ta vpis je podlaga upravnemu organu, da lahko 

(seveda ob upoštevanju vseh zakonsko dolo�enih obveznosti) operaterju izda gradbeno 

dovoljenje za bazno postajo.  

2.2 Ureditev po Zakonu o graditvi objektov in Zakonu o urejanju prostora 

Investitor telekomunikacijskega objekta je dolžan, glede na predpise o graditvi objektov, v 

postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja izkazati pravico graditi na dolo�eni 

nepremi�nini, kjer ima namen zgraditi bazno postajo (54. in 56. �len ZGO-1). Izkazano 

pravico graditi preverja pristojni upravni organ v skladu s 6. to�ko 66. �lena ZGO-1, preden 

izda gradbeno dovoljenje. Juhart (2010, 159) razloži, da pojem pravica graditi v ZGO-1 ni 

podrobno pojasnjen, vendar se zakon sklicuje na splošna pravila stvarnega in obligacijskega 

prava. V 1. alineji prvega odstavka 56. �lena ZGO-1 je dolo�eno, da mora investitor izkazati 

lastninsko oz. katero od drugih stvarnih ali obligacijskih pravic, ki mu omogo�ajo gradnjo oz. 

izvajanje del na nepremi�nini. Juhart (prav tam) si zastavlja vprašanje, katere so tiste pravice, 

ki zagotavljajo zahtevano pravico za izvedbo gradnje, in kako lahko razli�ni pravni položaji 

vplivajo na to. ZGO-1 ob navedbi pravice dolo�a tudi pogoje za dokazovanje obstoja pravice 

graditi. Prvenstveno so pravice investitorja telekomunikacijskega objekta vpisane v zemljiški 

knjigi ali pa investitor pravico graditi dokazuje z izkazovanjem zagotovljenih pogojev za 

izvedbo vpisa v zemljiško knjigo. 

Damjan (2013, 87) razloži, da sodna praksa zavzema stališ�e, da tudi izvedba komunalnih 

priklju�kov in drugih omrežij (v primeru baznih postaj se komunalnega priklju�ka ne 

potrebuje, potreben pa je nizkonapetostni elektri�ni vod in v ve�ini primerov tudi 

telekomunikacijski vod) pomeni graditev oz. izvajanje del, zato so investitorji dolžni izkazati 

pravico graditi tudi na zemljiš�ih, preko katerih potekajo ti priklju�ki.  

Definicija objekta po ZGO-1 je, da je objekt s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski 

objekt, ki je narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, vklju�no z vgrajenimi 

inštalacijami in tehnološkimi napravami (2. �len ZGO-1). Telekomunikacijski objekt – bazna 

postaja po dolo�bah iz ZGO-1 spada med objekte z vplivi na okolje, za katere je dolo�eno, da 

je zanje presoja vplivov na okolje obvezna (to�ka 1.4 2. �lena ZGO-1).  

Podro�je varstva okolja z elektromagnetno obremenitvijo ureja Uredba o elektromagnetnem 

sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). Ta uredba v 16. �lenu 

obvezuje investitorje, da so za vsako planirano bazno postajo dolžni naro�iti presojo vplivov 
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na okolje, ki pa jo lahko izvedejo samo za to usposobljene inštitucije. Strokovno oceno lahko 

izdela pravna ali fizi�na oseba, ki ima pooblastilo za izdelavo poro�ila o vplivih na okolje. 

Prav tako je investitor dolžan po vklopu bazne postaje naro�iti prve meritve 

elektromagnetnega sevanja (EMS), ki morajo potrditi, da so vrednosti EMS-ja nižje od 

zakonsko dolo�enih. Tudi te meritve lahko opravijo samo pravne ali fizi�ne osebe, ki imajo 

pooblastilo za izdelavo poro�il o vplivih na okolje. 

Po dolo�ilih ZGO-1 (to�ka 1.6, 2. �len) se bazne postaje uvrš�a tudi med objekte gospodarske 

javne infrastrukture (GJI). To so objekti ali omrežja, ki služijo opravljanju gospodarskih 

javnih služb skladno z zakonom, in tista gospodarska infrastruktura, ki je zakonsko dolo�ena 

ali pa dolo�ena z odlokom lokalne skupnosti. GJI je lahko državnega ali lokalnega pomena. 

Med objekte GJI uvrš�amo prometno infrastrukturo (ceste, železnice, letališ�a, pristaniš�a), 

energetsko infrastrukturo (plinovod, toplovod, elektrovod, javna razsvetljava), komunalno 

infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odlagališ�e odpadkov), elektronske komunikacije (med 

te spadajo tudi bazne postaje) in drugo infrastrukturo. Lastniki oz. upravljavci GJI so dolžni 

posredovati podatke v kataster GJI (Prostorski informacijski sistem ob�in PISO 2014). Do 

grafi�nega dela zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je možno dostopati tudi 

preko državnega spletnega portala E-prostor (Prostorski portal PROSTOR), ki je zelo 

uporaben tudi za pridobivanje drugih podatkov. V tem portalu lahko poiš�emo mreže javnih 

infrastrukturnih omrežij, ki so napeljana po prostoru okoli nas, ne da bi se ljudje tega sploh 

zavedali, na kar opozarja tudi Damjan (2013, 85). Take informacije niso koristne le za 

telekomunikacijske operaterje, temve� za vse, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov ali kakorkoli 

druga�e posegajo v podzemni del zemljiš�. 

Gradnja bazne postaje se glede na dolo�ila ZGO-1 lahko pri�ne na podlagi pravnomo�nega 

gradbenega dovoljenja oziroma lahko investitor na lastno odgovornost pri�ne z gradnjo tudi 

že po dokon�nosti gradbenega dovoljenja. Zakon dolo�a tudi, da se gradnja enostavnega 

objekta lahko pri�ne brez gradbenega dovoljenja. Razvrstitev objektov glede na zahtevnost 

gradnje je dolo�ena na podlagi Uredbe o razvrš�anju objektov glede na zahtevnost gradnje 

(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13), ki bazne postaje uvrš�a med zahtevne in manj 

zahtevne objete. Za te vrste objektov je gradbeno dovoljenje nujno. Razvrstitev baznih postaj 

med enostavne objekte pa je podrobneje dolo�ena v Pravilniku o enostavnih komunikacijskih 

objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Uradni list RS, št. 77/13), ki je pri�el 

veljati oktobra 2013. Ta pravilnik dolo�a, da za se za enostavne komunikacijske objekte 

štejejo tudi bazne postaje, ki kot gradbeno-inženirski objekt ne presegajo višine 10 metrov 

oziroma so antenski nosilci (antenski drog) in elektronska komunikacijska oprema postavljeni 

na že zgrajenem objektu ter ne smejo presegati višine tega obstoje�ega objekta za ve� kot 10 

metrov (obstoje�i že zgrajeni objekt mora imeti gradbeno dovoljenje). V primeru, da bazna 

postaja izpolnjuje pogoje za enostavni komunikacijski objekt, se lahko gradnja pri�ne brez 

gradbenega dovoljenja. Kljub temu da gradbeno dovoljenje v takih primerih ni potrebno, 

mora investitor zagotoviti ustrezno pravno razmerje z lastnikom nepremi�nine (�e investitor 
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ni lastnik nepremi�nine), zagotoviti mora presojo o vplivih bazne postaje na okolje in hkrati 

mora biti gradnja bazne postaje v skladu z veljavnimi prostorskimi plani, ki veljajo na 

podro�ju mikrolokacije predvidene gradnje. 

ZGO-1 v 13. in 14 �lenu dolo�a, da morajo biti vsi objekti skladni s prostorskimi akti, hkrati 

morajo biti zanesljivi in evidentirani. Zagotavljanje naštetega je v javnem interesu. Skladnost 

objektov s prostorskimi akti se zagotavlja pri projektiranju, pri postopkih izdaje gradbenega 

dovoljenja, pri sami izvedbi gradnje ter pri postopku izdaje uporabnega dovoljenja. 

Najenostavnejša pot investitorja in projektanta telekomunikacijskega objekta za pridobitev 

prostorskih podatkov in raznih omejitev je vloga za pridobitev lokacijske informacije. 

Pridobitev lokacijske informacije sicer po zakonu ni obvezna, vendar je iz prakse znano, da je 

zelo koristen in uporaben dokument, kljub temu da je v skladu s predpisi o upravnem 

postopku treba za izdajo pla�ati upravno takso. ZUreP-1v 80. �lenu dolo�a, da je ob�inski 

upravni organ, pristojen za urejanje prostora, dolžan vsakomur izdati lokacijsko informacijo, 

seveda �e jo zahteva. V sami zahtevi je obvezno treba navesti namen pridobitve lokacijske 

informacije. V izdani lokacijski informaciji dobimo glede na izražen namen podatke o 

namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih dolo�ajo ob�inski izvedbeni akti, 

ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na dolo�enem obmo�ju. Lokacijski informaciji se 

lahko priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta. V ve�ini lahko investitorji in 

projektanti podatke, ki se navajajo v lokacijski informaciji, najdejo tudi na spletnih straneh 

posameznih ob�in, saj so vsi ti podatki javnega zna�aja. 

Iz lokacijske informacije lahko enostavno pridobimo podatke, ali je nameravana gradnja 

telekomunikacijskega objekta na obmo�ju, ki se ureja z državnim prostorskim na�rtom ali z 

ob�inskim podrobnim prostorskim na�rtom. Vse to mora biti namre� razvidno iz projektne 

dokumentacije. Prav tako se v lokacijski informaciji pridobi podatek, �e je treba za obmo�je 

nameravane gradnje pridobiti razna soglasja, saj je lahko mikrolokacija telekomunikacijskega 

objekta v varovalnem pasu GJI ali pa na obmo�ju, ki je z raznimi predpisi opredeljeno kot 

varovano obmo�je, kot npr. Triglavski narodni park, Natura 2000, varovana kulturna 

dediš�ina itd. Vsa zahtevana soglasja je treba pridobiti pred za�etkom projektiranja, saj se 

morajo pri projektiranju upoštevati vse zahteve soglasodajalcev, ki morajo tudi izdati soglasje 

na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. �e zahtevanih soglasij ni, tudi gradbeno 

dovoljenje ne bo izdano. Seznam soglasodajalcev na podlagi 49.� �lena ZGO-1 vodi in ga ima 

tudi objavljenega na svoji spletnih straneh Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 

2.3 Ureditev po Zakonu o elektronskih komunikacijah  

ZEKom-1, ki je je za�el veljati v januarju 2013, je nadomestil Zakon o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom, Uradni list RS, št. 13/07, 110/09, 33/11). V slovensko zakonodajo je 

prenesel spremembe evropskega pravnega reda na tem podro�ju in upošteval spremembe 

evropskih direktiv. Deloma pa je novi ZEKom-1 povzel tudi rešitve do tedaj veljavnega 
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ZEKom. Glavna novost je dolo�itev dolžnosti operaterjev, ki zagotavljajo delovanje 

elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev. V 

Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah (Vlada Republike Slovenije 2012) je 

opredeljen namen zakona, in sicer je to pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev v Sloveniji ter hkrati pospeševanje razvoja informacijske družbe, ki je v 

vzponu povsod po svetu. Zakon naj bi zagotavljal tudi u�inkovito konkurenco na trgu 

elektronskih komunikacij in v tem delu je kar nekaj dolo�b, ki jih morajo operaterji upoštevati 

pri sklepanju pogodbenih razmerij z lastniki nepremi�nin. Z novim zakonom se izboljšujejo 

obstoje�e rešitve za enostavnejši in hitrejši razvoj širokopasovnih omrežij. Trenutno v 

Sloveniji operaterji postavljajo novo generacijo mobilnih omrežij LTE (angl. Long-Term 

Evolution) oz. t. i. �etrto generacijo mobilne telefonije (4G). Spremembe zakona so šle tudi v 

smeri izboljšave skupne rabe komunikacijske infrastrukture in predvsem ta del je zelo 

pomemben pri gradnji baznih postaj in tudi pri sklepanju pogodbenih razmerij z lastniki 

nepremi�nin. Z novo zakonodajo so operaterji »prisiljeni« kljub konkuren�nosti mnogo bolj 

sodelovati med seboj. Nadzor nad vsemi zahtevami je v pristojnosti in aktivnosti 

nacionalnega regulativnega organa, katerega pristojnosti so se z novo zakonodajo pove�ale. 

Po uveljavitvi ZEKom-1 (1. �len ZEKom-1) in na podlagi Sklepa o ustanovitvi Agencije za 

komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/13) je iz 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) nastal novi 

regulativni organ Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

(AKOS).  
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3 POSTOPEK POSTAVITVE BAZNE POSTAJE V PRAKSI 

Za�etki izgradnje baznih postaj v Sloveniji segajo v leto 1991, ko se je za�ela postavljati prva 

generacija mobilnega telekomunikacijskega omrežja. V 23-letnem obdobju smo bili pri�a 

nenehnemu hitremu razvoju informacijske tehnologije, katerega del so tudi elektronska 

komunikacijska omrežja. Prav zaradi nenehnega razvoja se stalno kaže tudi potreba po 

izgradnji dodatnih baznih postaj in s tem tudi izgradnji kvalitetnega mobilnega omrežja, ki 

sledi zahtevam novih tehnologij. 

Posebne skupine strokovnjakov pri operaterjih na�rtujejo mobilna omrežja in skušajo z 

dolo�itvijo mikrolokacij novih baznih postaj zadovoljiti zahteve novih tehnologij. V Sloveniji 

je glede na izkušnje težko dolo�iti idealno mikrolokacijo bazne postaje. To onemogo�ajo 

številne ovire, kot so terenska razgibanost, prostorski na�rti, ki ne omogo�ajo postavitve 

baznih postaj, nasprotovanje civilne družbe, zahteve posameznih lastnikov nepremi�nin itd. 

Da se dolo�i optimalna rešitev mikrolokacije, ki zadovolji vse zakonske zahteve in zahteve 

prebivalstva v bližnji okolici predvidene izgradnje bazne postaje, je potrebno kar nekaj 

kompromisov in dogovarjanj. 

3.1 Pridobivanje dokumentacije za gradnjo bazne postaje

Za vsako lokacijo predvidene bazne postaje je najprej treba ugotoviti, ali prostorski na�rti 

dovoljujejo tako vrsto gradnje. Samo prostorsko ureditev urejujeta ZUreP-1 in Zakon o 

prostorskem na�rtovanju (ZPNa�rt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), ki to 

nalogo in pristojnosti nalagata državi in samoupravnim lokalnim skupnostim (ob�inam). Po 

definiciji je prostorski na�rt akt, ki urejuje poseganje v prostor na dolo�enem obmo�ju. V 

ZPNa�rtu so v 14. �lenu dolo�eni Državni prostorski na�rt (DPN), Regionalni prostorski 

na�rt, Ob�inski prostorski na�rt (OPN) in Ob�inski podrobni prostorski na�rt (OPPN). Pomen 

prostorskih na�rtov je dolo�anje urejanja obmo�ij, vrste objektov, ki se lahko gradijo na 

dolo�enem obmo�ju, prav tako pa dolo�ajo pogoje in merila za izvedbo teh gradenj. 

Prostorski na�rti morajo urejati tudi gradnjo baznih postaj, saj v nasprotnem primeru za 

tovrstno gradnjo ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja. 

Do podatka, kakšne so prostorske možnosti gradnje bazne postaje, je po izkušnjah operaterjev 

najenostavneje priti z naro�ilom lokacijske informacije, v kateri so navedeni vsi glavni 

podatki in podatki o morebitnih zaš�itenih in varovanih obmo�jih. Za lokacijsko informacijo 

je treba zaprositi pri ob�ini, v kateri je predvidena lokacija bazne postaje. V primeru, da 

prostorski na�rti dovoljujejo postavitev bazne postaje, se lahko postopki nadaljujejo.  

Pri gradnji bazne postaje se operaterji sre�ujejo z razli�nimi obmo�ji (zemljiš�a – parcele, 

katastrske ob�ine) in sodelujejo z raznimi inštitucijami, kot so lokalne skupnosti (ob�ine), 
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geodetska uprava, zemljiška knjiga, upravne enote, ministrstva, soglasodajalci itd. Vse to je 

grafi�no prikazano na sliki 3. 

Slika 3: Razni pojmi in inštitucije pri upravnih postopkih in gradnji bazne postaje. 

Vir: Butala, Hainz in Mlakar 2010.  

Ob predvidevanju, da bo možno pridobiti soglasja vseh soglasodajalcev, je naslednji korak 

ugotovitev lastništva na nepremi�nini, kjer je predvidena postavitev bazne postaje. 

Pri iskanju lastnikov je najprej treba ugotoviti pravo parcelno številko nepremi�nine in 

katastrsko ob�ino. Praksa je pokazala, da v dobi informacijske tehnologije in interneta to ne 

predstavlja velike težave. Podatki o parcelah so javno dostopni in jih je možno dobiti na ve�

internetnih naslovih. Zelo uporaben je prostorski portal E-prostor, ki ga ureja Geodetska 

uprava Republike Slovenije (Prostorski portal PROSTOR 2014). Seveda je možnosti, kako 

priti do informacije o pravem lastniku, kar nekaj, vendar je treba poudariti, da je edina fizi�na 

oz. pravna oseba, s katero lahko operaterji sklenejo ustrezno pravno razmerje (ki omogo�a 

vpis stvarne ali obligacijske pravice v zemljiško knjigo), oseba, ki ima v zemljiški knjigi 

vknjiženo lastninsko pravico. Kot zemljiškoknjižni lastnik je lahko vpisana fizi�na ali pravna 

oseba, in sicer samostojno kot 100% lastnik, lahko pa je lastnikov na eni nepremi�nini ve� in 

so v zemljiški knjigi vpisani deleži posameznih lastnikov. Primer, ko se lahko operater sre�a z 

ve� lastniki na eni nepremi�nini, je tudi etažna lastnina. V ve�ini primerov etažne lastnine je 

lastnikov ve�, ni pa nujno. V primerih, ko je lastnikov ve�, je za pridobitev stvarne oziroma 

obligacijske pravice treba pridobiti 100% soglasje vseh lastnikov oziroma notarsko overjene 

podpise na zemljiškem dovolilu vseh lastnikov. V praksi je v veliki ve�ini primerov 



18 

zemljiškoknjižno dovolilo že sestavni del pogodb o ustanovitvi stvarnih služnosti, pogodb o 

ustanovitvi stavbne pravice in v dolo�enih primerih tudi najemnih pogodb.  

Ko je ugotovljeno, da prostorski na�rti dovoljujejo postavitev bazne postaje na nekem 

podro�ju, imamo pravo parcelno številko nepremi�nine in hkrati ugotovljenega pravega 

lastnika, se lahko pri�nejo dogovarjanja in pogajanja z lastnikom. Praksa operaterjev je lahko 

razli�na, vendar je pomembno, da se lastnikom razložiti celoten postopek pridobivanja 

dokumentacije za gradnjo, potek same gradnje in tip predvidene bazne postaje. Grobo gledano 

poznamo dva tipa baznih postaj, in sicer prostostoje�i stolp (angl. greenfield), ki se postavlja 

v zunanji okolici, ali izvedba z montažo antenskega droga na obstoje� objekt (angl. rooftop). 

Oba tipa sta prikazana na slikah 4 in 5. Funkcija baznih postaj je v obeh primerih enaka, le 

izgled in izvedba gradnje sta razli�na. Izkušnje operaterjev so pokazale, da je konkretna in 

natan�na seznanitev lastnikov s pravimi tehni�nimi podatki, s postopki pridobivanja 

dokumentacije, s pravnimi postopki in z raznimi prikazi (slike baznih postaj, fotomontaže 

predvidenega stanja po koncu gradnje) predvidene bazne postaje klju�nega pomena in 

prepre�uje morebitno kasnejšo slabo voljo ob sami izvedbi. Lastnikom se lahko poraja vrsta 

vprašanj in operater jim mora biti na voljo za odgovore na ta vprašanja. 

Slika 4: Primer bazne postaje kot samostojnega stolpa.  

Vir: Wikipedia 2014. 
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Slika 5: Primer bazne postaje kot antenskega droga na obstoje�em objektu.  

Vir: Steel in the air 2014. 

Prav tako je pomembno lastnikom (in �e je treba, tudi drugim osebam) opisati delovanje 

bazne postaje ter predvsem vpliv elektromagnetnega sevanja na okolico, saj je umestitev 

bazne postaje v življenjski prostor zelo ob�utljiva in mote�a za okoliške prebivalce. Pri 

obrazložitvi je treba korektno pojasniti delovanje. V ta namen se operaterji ve�krat obrnejo po 

pomo� k neodvisnim strokovnjakom s podro�ja vplivov elektromagnetnega sevanja na okolje, 

ki naj bi jim prebivalci nekoliko bolj zaupali kot samim operaterjem, ki jim v veliko primerih 

o�itajo le ustvarjanje dobi�kov in nobene skrbi za zdravje in dobro po�utje prebivalstva.  

Ko je ve�ina tehni�nih podrobnosti gradnje bazne postaje z lastnikom nepremi�nine 

dogovorjena in se lastnik z njimi strinja, se pri�nejo podrobnejša pogajanja o sklenitvi 

ustreznega pravnega razmerja med sodelujo�imi strankami. Sklenjeno pravno razmerje mora 

upoštevati interese vseh pogodbenih strank in hkrati vklju�evati vse obvezne zakonsko 

dolo�ene vsebine. Praksa kaže, da ve�ina lastnikov nepremi�nin ni podrobno seznanjena z 

obveznimi sestavinami, ki jih zakoni predpisujejo operaterjem, zato je treba to natan�no 

obrazložiti. Predvsem je treba biti pozoren pri nekaterih zakonskih dolo�ilih, ki bi lahko 

škodila lastnikom nepremi�nin. Eno od teh je 3. odstavek 20. �lena ZEKom-1, ki dolo�a 

skupno uporabo komunikacijskih objektov kot obvezno sestavino pogodbe, kar pomeni, da 

lahko na stolp, ki ga zgradi operater, ki je sklenil ustrezno pravno razmerje z lastnikom, 

montirajo naprave tudi drugi operaterji.  

Po sklenitvi pogodbe, ki vsebuje dolo�ilo (dokazilo) o pravici graditi, se v praksi pri�ne 

projektiranje bazne postaje. V skladu s 66. �lenom ZGO-1 mora investitor zagotoviti, da je 

projekt izdelan v skladu s prostorskimi akti in da je projekt izdelala pravna ali fizi�na oseba, 
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ki je v �asu izdelave projekta izpolnjevala zakonsko predpisane pogoje za projektanta. Prav 

tako mora odgovorni projektant izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta. 

Na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) pristojni upravni organ izda 

gradbeno dovoljenje in investitor lahko pri�ne z gradnjo. Po kon�ani gradnji investitor zaprosi 

upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, za izdajo uporabnega dovoljenja. Da upravni 

organ izda uporabno dovoljenje, mora razpisati tehni�ni pregled in dolo�iti komisijo za 

tehni�ni pregled, v katero so dolo�eni tudi predstavniki vseh soglasodajalcev, ki so dolo�ili 

pogoje in dali soglasje na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na tehni�nem 

pregledu se preverjata skladnost zgrajenega objekta z gradbenim dovoljenjem in dokazilo o 

zanesljivosti objekta, iz katerega mora biti razvidno, da je objekt izveden v skladu z 

gradbenimi predpisi. Za novozgrajeni objekt mora biti narejen tudi geodetski na�rt novega 

stanja zemljiš�a, ki je tudi podlaga za zakonsko predpisan vpis v evidenco GJI. Ker gre v 

konkretnem primeru za gradnjo bazne postaje, mora investitor oziroma operater bazno postajo 

pred tehni�nim pregledom testno vklju�iti, da lahko izvede dejanske meritve EMS. Rezultati 

teh meritev ne smejo presegati rezultatov, ki so bili izra�unani v oceni vplivov EMS pri 

vložitvi za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru, da dejanska vrednost meritev 

presega izra�unane, pristojni upravni organ lahko zavrne izdajo uporabnega dovoljenja oz. 

zahteva odpravo pomanjkljivosti. Ko je ugotovljeno, da zgrajen objekt zadostuje vsem 

zakonskim predpisom, pristojni upravni organ izda uporabno dovoljenje in investitor lahko za 

stalno vklju�i delovanje bazne postaje. 

3.2 Obveznosti operaterjev pri gradnji baznih postaj, dolo�ene v Zakonu o 

elektronskih komunikacijah  

V tem poglavju so opisane obveznosti (in pravice), ki jih morajo operaterji upoštevati pri 

svojem delovanju in izgradnji telekomunikacijskega omrežja. Kot že opisano v 2. poglavju 

zaklju�ne naloge (to�ka 2.3), vnaša ZEKom-1 nekaj sprememb glede na prejšnji zakon. 

Investitor gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajo�e infrastrukture, kamor 

se uvrš�a tudi gradnja baznih postaj, mora vsaj 30 dni pred naro�ilom izdelave projektne 

dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja, sporo�iti agenciji (AKOS) 

nameravano na�rtovano gradnjo, kakor dolo�a 10. �len ZEKom-1. Ta �len je namenjen 

predvsem spodbudi investitorjev k skupni gradnji, da ne bi ve� prihajalo do primerov iz 

prakse, ko sta na dolo�enem malem prostoru postavljeni dve ali celo tri bazne postaje 

razli�nih operaterjev. V primeru, da gradbeno dovoljenje za tak objekt ni potrebno (gradnja 

enostavnega objekta glede na Uredbo o razvrš�anju objektov glede na zahtevnost gradnje), je 

potrebna objava na AKOS-u vsaj 60 dni pred pri�etkom gradnje. Sporo�anje namere je hkrati 

tudi poziv vsem zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k 

skupni gradnji. AKOS mora v roku 7 dni od prejema poziva na svojih spletnih straneh javno 

objaviti sporo�ila investitorjev. Investitorji dolo�ijo zainteresiranim soinvestitorjem tudi rok, 
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v katerem se lahko javijo na poziv; ta rok ne sme biti krajši od 20 dni od objave. �e se 

investitorju javi eden ali ve� zainteresiranih soinvestitorjev, morajo skleniti ustrezno 

medsebojno pogodbo, ki upošteva sorazmerne dele investicije, in o tem obvestiti agencijo. V 

primeru, da se soinvestitorja oz. soinvestitorji ne uspejo dogovoriti o sklenitvi pogodbenega 

razmerja, o tem na podlagi zahteve ene izmed strank odlo�a AKOS, glede na postopek iz 218. 

�lena ZEKom-1. V tem primeru mora biti odlo�itev agencije nepristranska, pregledna in 

sorazmerna. 

Ker sodi gradnja baznih postaj med javna komunikacijska omrežja in pripadajo�o 

infrastrukturo (8. �len ZEKom-1), ki se gradi v javno korist, ZEKom-1 v 15. �lenu dolo�a 

možnost odvzema lastninske ali pridobitev stvarne pravice na nepremi�nini, kjer je 

predvidena gradnja, �e se investitor z lastnikom nepremi�nine ne uspe dogovoriti. Odvzem 

lastninske pravice ali ustanovitev stvarne pravice v javno korist pa vseeno ni tako preprosta in 

mora biti za to izpolnjenih kar nekaj pogojev. Tratnik (2006, 20) razloži, da so služnosti v 

javno korist lahko ustanovljene v korist države, lokalnih skupnosti in nosilcev razli�nih 

infrastrukturnih dejavnosti. Odvzem ali omejitev teh pravic je urejena v 110. �lenu ZUreP-1, 

ki govori o služnosti v javno korist in v 3. odstavku tega �lena dolo�a, da lahko poseben 

zakon (v našem primeru ZEKom-1) dolo�a ustanovitev služnosti v javno korist tudi za 

postavitev in nemoteno delovanje omrežij javne infrastrukture. Tratnik (2006, 22) meni, da so 

služnosti v javno korist najbolj podrobno urejene v ZEKom-1 (v njegovem �lanku je omenjen 

še stari zakon ZEKom). Upravi�enec v takem primeru je investitor te infrastrukture, oz. kot 

opisuje Tratnik (2006, 23), je služnost po ZEKom-1 posebna oblika služnosti v javno korist, 

ki se lahko ustanovi v korist operaterja javnega komunikacijskega omrežja. O ustanovitvi 

služnosti v javno korist odlo�a pristojni upravni organ. Obveza vsakega investitorja pa je, da 

omrežje primerno na�rtuje, tako da so posegi v tujo lastnino �im manjši in �im manj mote�i. 

V prejšnjem odstavku omenjena možnost pride v poštev le v primeru, ko investitor iz�rpa vse 

možnosti za postavitev bazne postaje na želenem podro�ju in ko neuspešno poizkuša dose�i 

dogovor z lastniki na vseh primerljivih mikrolokacijah, ki bi lahko zadostno nadomestile 

»tehni�no najustreznejšo« mikrolokacijo. V primeru, da med lastnikom nepremi�nine in 

investitorjem pride do dogovora, pa je seveda izvedba take lokacije druga�na, enostavnejša in 

predvsem sprejemljivejša za vse vklju�ene stranke. V praksi se velika ve�ina služnostnih ali 

obligacijskih pravic ustanovi z dogovorom.  

ZEKom-1 dolo�a, da mora služnostni upravi�enec za ustanovitev služnosti lastniku 

nepremi�nine predložiti predlog pogodbe. Služnostni upravi�enec na podlagi 19. �lena tega 

zakona z ustanovitvijo služnosti pridobi naslednja upravi�enja: gradnja, postavitev, 

obratovanje in vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajo�e 

infrastrukture; dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajo�e 

infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja; odstranjevanje naravnih ovir 

pri gradnji, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja. 



22 

Služnostni upravi�enec mora izvrševanje naštetih upravi�enj opraviti tako, da �im bolj omeji 

obremenjevanje služe�e nepremi�nine in motenje lastnika. 

V zvezi s trajanjem sklenitve služnostne pravice je ZEKom-1 dolo�il novost glede na 

predhodni zakon. Služnost je možno skleniti za �asovno obdobje, ki je potrebno za gradnjo, 

postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja, in hkrati za 

�as obratovanja tega omrežja, kar v praksi pomeni, da je ta �as zelo težko dolo�iti. Gre za neki 

nedolo�en �as, ki mu v �asu informacijske tehnologije ni videti konca, in si trenutno tudi ne 

moremo predstavljati delovanja civilizirane družbe brez elektronskih komunikacijskih 

omrežij.  

Do uveljavitve ZEKom-1 so se v praksi ve�inoma sklepale služnostne pravice zaradi 

izgradnje, obratovanja in vzdrževanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajo�e 

infrastrukture v korist investitorja (predlagatelja služnostne pravice), ki so bile po svoji 

vsebini stvarne, ustanovljene pa so bile v korist dolo�ene osebe (institut osebne služnosti), in 

gre po 226. �lenu SPZ za nepravo stvarno služnost. �asovna omejitev ustanovljene neprave 

stvarne služnosti v korist pravne osebe ne more biti daljša od 30 let, in tako tudi ustanovljene 

služnosti za postavitev baznih postaj niso bile daljše od 30 let. V praksi so se sklepale 

pogodbe za obdobje 15 let, kar je predstavljalo obdobje podeljenih državnih koncesij 

operaterjem mobilne telefonije (28. �len Uredbe o podelitvi koncesije za uporabo 

radiofrekven�nega spektra za storitve mobilne telefonije GSM, Uradni list RS, št. 49/97, ki se 

je prenehal uporabljati 31. 3. 2000).  

Dileme glede vrste služnosti pri gradnji baznih postaj je rešil že ZEKom (stari zakon, ki je 

prenehal veljati 15. 1. 2013), ki je operaterjem omogo�il, da sklepajo z lastniki nepremi�nin 

posebne oblike služnosti v javno korist za �as gradnje in obratovanja elektronskega 

komunikacijskega omrežja, in ne za dolo�eno krajše �asovno obdobje. Ta ureditev je povzeta 

tudi v ZEKom-1, in sicer v prvem odstavku 20. �lena. Gre za specialno dolo�bo glede na 

drugi odstavek 227. �lena SPZ. To je lepo razloženo v obrazložitvi k 20. �lenu Predloga 

zakona o elektronskih komunikacijah Vlade Republike Slovenije. Z zakonom je nesporno 

dolo�eno, da za služnost in namestitev elektronskega komunikacijskega omrežja ne veljajo 

pravila neprave stvarne služnosti. 

Posebej velja opozoriti operaterje na obvezne sestavine pogodbe o služnostih, ki jih preverja 

pristojna agencija (v �asu pisanja te naloge je to AKOS) in so dolo�ene v tretjem odstavku 20. 

�lena. Obvezna �lena sta dolo�ilo o skupni uporabi in dolo�ilo o višini denarnega 

nadomestila. Služnostni upravi�enci (operaterji) so dolžni agenciji predložiti kopijo sklenjene 

pogodbe najkasneje v 30 dneh od sklenitve. V primeru, da pogodba ne vsebuje obveznih 

sestavin, je predpisana globa za pravno osebo od 20.000 do 50.000 evrov. V primeru, da 

služnostni upravi�enec agenciji ne posreduje kopije sklenjene pogodbe, pa je predpisana 

globa od 1.000 do 20.000 evrov (234. in 235. �len ZEKom-1). 
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Poleg že naštetih obveznosti zakon dolo�a, da mora lastnik elektronskih komunikacijskih 

omrežij in pripadajo�e infrastrukture vse svoje objekte vpisovati v evidenco infrastrukturnih 

omrežij (GJI), ki jih nadzorujejo in urejajo pristojne geodetske uprave. 

3.2.1 Razlaga 3. in 4. odstavka 20. �lena Zakona o elektronskih komunikacijah   

Zaradi nejasnosti in razli�nih razlag, predvsem 20. �lena ZEKom-1, sem se odlo�il poslati na 

pristojno ministrstvo vlogo s prošnjo za pojasnilo dolo�enih delov zakona, predvsem razlage 

3. in 4. odstavka 20. �lena ZEKom-1 (dopis v Prilogi 1). S strani ministrstva sem prejel 

odgovor, v katerem navajajo, da lahko podajo svoje mnenje, ki pa ni pravno zavezujo�e, saj je 

za avtenti�no razlago zakona pristojen le zakonodajalec. Za še boljšo razjasnitev mojih 

vprašanj so mi predlagali, naj preu�im obrazložitve pred sprejetjem še predloga novega 

zakona, ki je dostopen na spletni strani Državnega zbora – Poro�evalec  (Vlada Republike 

Slovenije 2012). Predvsem me je zanimal institut skupne uporabe in dolo�anje višine 

denarnega nadomestila za sklenjeno služnostno pravico, ker se je v praksi že pokazala težava 

pri sklepanju služnostnih pogodb na strani lastnikov nepremi�nin.  

Skupna uporaba je institut, ki ga po ZEKom-1 lahko odredi AKOS, zato mora biti dolo�ilo o 

dopustnosti skupne uporabe del pogodbe. V praksi to pomeni, da soinvestitor, ki želi skupno 

uporabo infrastrukture (uporaba antenskega stolpa in prostora za naprave bazne postaje), nima 

dodatne potrebe po ustanovitvi služnostne pravice z lastnikom nepremi�nine. To mora urediti 

že investitor gradnje bazne postaje pri sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti in z dolo�bo o 

skupni uporabi seznaniti lastnika nepremi�nine. Šele po dokon�ni ureditvi služnostne pravice 

investitor pozove zainteresirane soinvestitorje k skupni uporabi. Na�eloma pri povsem novih 

baznih postajah taka pot ne bi smela predstavljati ve�jih težav pri lastnikih nepremi�nin, 

vendar se lahko kaj kmalu zaplete pri dodatni obremenitvi okolice (zaradi dodajanja anten) in 

tudi pri višini nadomestila. Glede višine nadomestila se lastnik nepremi�nine in služnostni 

upravi�enec dogovorita in to potem v pogodbo tudi zapišeta, preden se pokaže 

zainteresiranost soinvestitorjev za skupno uporabo na predvidenem telekomunikacijskem 

objektu – bazni postaji. Po že sklenjeni pogodbi se lahko pokaže, da bo na antenskem stolpu 

namesto šestih že predvidenih anten nameš�eno še dodatnih šest anten. S tem se dodatno 

pove�a videz samega objekta, predvsem pa se spremeni dodatna obremenitev okolice z EMS-

jem. To je lahko glavni razlog, da se lastnik nepremi�nine upre namestitvi dodatnih naprav 

bazne postaje in dodatnim antenam na telekomunikacijskem objektu, saj ga investitor pred 

sklenitvijo pogodbe ni mogel natan�no seznaniti z vsemi natan�nimi podatki o bazni postaji. 

Kljub vsem dejstvom pa ima lastnik nepremi�nine zelo malo možnosti, da se izogne »drugim 

ali tretjim« operaterjem, saj je že podpisal pogodbo, ki vsebuje dolo�ilo o skupni uporabi, in 

to kljub temu da je zakonodajalec v obrazložitvi k 20. �lenu ZEKom v tretjem odstavku 

zapisal, da spoštovanje te dolo�be prispeva k varovanju koristi šibkejše stranke pri sklepanju 

pogodb, kar so v veliki ve�ini lastniki nepremi�nin. V praksi se je nekajkrat pokazalo, da 

lastniki niso želeli skleniti pogodbe, ki je vklju�evala klasi�no dolo�ilo o skupni uporabi, in so 
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ga za namen zaš�ite lastnih interesov dopolnili tako, da dopuš�ajo skupno uporabo le v 

primeru sklenitve pisnega aneksa k pogodbi ali izdaji pisnega soglasja lastnika nepremi�nine 

v ta namen. Na konkretno vprašanje ministrstvu, ali je taka dopolnitev �lena s strani lastnika 

nepremi�nine dopustna, odgovora niso podali. Ministrstvo namre� v prejetem odgovoru 

opozarja, da AKOS nima možnosti poseganja v vsebino pogodbe med lastniki nepremi�nin in 

služnostnim upravi�encem, saj gre pri pogodbah za civilnopravna razmerja, vendar lahko 

zaradi nespoštovanja obveznih dolo�il po ZEKom-1 služnostnega upravi�enca ustrezno 

kaznuje. 

V primeru, da lastnik nepremi�nine nikakor ni pripravljen skleniti pogodbe in investitor vloži 

zahtevo za ustanovitev služnosti v javno korist (92. in 93. �len ZUreP-1) na pristojni upravni 

organ, mora odlo�ba upravnega organa obvezno vsebovati dolo�bo o dopustnosti skupne 

uporabe zgrajenih zmogljivosti služnostnega upravi�enca. 

Razlaga 20. �lena zakona se je v prejšnjih odstavkih nanašala predvsem na sklepanje pogodb 

za nove bazne postaje. Zanimivo je mnenje ministrstva, kako uporabiti institut skupne 

uporabe pri obstoje�ih baznih postajah, za katere so bile sklenjene služnostne pogodbe pred 

uveljavitvijo zakona in v njih ni dolo�il, ki dopuš�ajo skupno uporabo. Ponovno se tukaj 

pojavi problematika pogodbenega odnosa do lastnikov nepremi�nin zaradi širitve obremenitve 

nepremi�nine. Zakonodajalec je v 91. �lenu ZEKom-1 dolo�il, da lahko pristojna agencija 

odredi zainteresiranim drugim operaterjem skupno uporabo na infrastrukturi (baznih postajah) 

služnostnih upravi�encev (�e se ne uspejo dogovoriti) predvsem zaradi omejitve do uporabnih 

alternativ zaradi varstva okolja, javnega zdravja, javne varnosti in prostorskih ureditev. Vse to 

v praksi pomeni izboljšanje souporabe komunikacijskih objektov, izboljšanje konkuren�nosti 

podjetij, zniževanje finan�nih stroškov in zmanjševanje obremenjevanja okolice zaradi 

manjšega števila komunikacijskih objektov. V primeru, da agencija odredi ukrep skupne 

uporabe, s tem nikakor ne odredi lastnikom nepremi�nin, da razširijo služnost, ki so jo že dali 

služnostnemu upravi�encu – lastniku bazne postaje. Mnenje ministrstva je, da mora služnostni 

upravi�enec v tem primeru skladno z dolo�bami ZEKom-1 urediti pravico služnosti z 

lastnikom nepremi�nine tudi za druge zainteresirane operaterje. V praksi to pomeni povišanje 

nadomestila za služnostno pravico, kar lastniku bazne postaje pove�uje stroške in hkrati 

konkurenci omogo�a enostavno rešitev zagotavljanja telekomunikacijskih storitev.  

Zelo nejasno je zapisan 4. odstavek 20. �lena ZEKom-1, ki govori o višini denarnega 

nadomestila za služnostno pravico, ki je obvezno dolo�ilo v služnostni pogodbi. Denarno 

nadomestilo ne sme presegati zmanjšanja vrednosti služe�e nepremi�nine ali dejanske škode 

in izgubljenega dobi�ka. Na podlagi take dolo�be je zelo težko dolo�iti vrednost nadomestila 

in za investitorje je zelo pomemben podatek, ali lahko sledijo kakršnekoli sankcije v primeru 

napa�no oz. previsoko dolo�enega nadomestila. Po mnenju ministrstva zadevna dolo�ba 

višino nadomestila omejuje navzgor. V praksi lahko to pomeni, da se pogodbeni stranki 

dogovorita za nadomestilo, ki je višje, kot bi lahko neko� kasneje pokazalo cenitveno poro�ilo 
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uradnega cenilca. ZEKom-1 uradne cenitve ne dolo�a in še vedno dopuš�a možnost pogajanj 

med lastnikom nepremi�nine in služnostnim upravi�encem. V primeru morebitnega 

previsokega nadomestila je mnenje ministrstva, da je to stvar civilnopravnega razmerja. 

Zakon posebej ne predvideva sankcij za kršitev �etrtega odstavka 20. �lena ZEKom-1 in v 

zvezi s tem tudi AKOS nima pristojnosti. Glede na zapisano pomeni, da imajo operaterji še 

vedno možnost pogajanj z lastniki nepremi�nin in se s tem izognejo nepotrebnim stroškom z 

naro�ilom uradnih cenitev. Seveda pa so lahko v nekaterih primerih ravno uradne cenitve 

veliko ugodnejše za operaterje, predvsem ko ima lastnik nepremi�nine previsoke zahteve. 

Uradne cenitve pa so praviloma obvezne pri ustanovitvi služnosti na nepremi�ninah v državni 

in v nekaterih primerih tudi v ob�inski lasti.   

3.2.2 Odlo�ba ministrstva za infrastrukturo in prostor glede ustanovitve služnostne 

pravice v javno korist 

Primerov, ko bi se operaterji posluževali ustanovitve služnosti postavitve, obratovanja ter 

služnosti neoviranega dostopa, hoje in vožnje zaradi rednega in izrednega vzdrževanja baznih 

postaj z odlo�bo upravne enote (ustanovitev služnostne pravice v javno korist), ker se z 

lastniki zemljiš� ne uspejo dogovoriti, skorajda nisem našel. Pregledoval sem sodno prakso na 

spletnem portalu Sodstva Republike Slovenije (Sodna praksa, 2014) in na Pravnem 

informacijskem portalu (IUS–INFO – Pravni informacijski portal 2014). Poleg tega pa sem 

poskušal najti primere iz prakse pri mobilnih operaterjih, vendar neuspešno.  

Našel sem primer, ko je lastnik stolpa radiotelevizijska organizacija in ima na svojem stolpu 

montirano bazno postajo enega izmed operaterjev. Gre za Odlo�bo št. 35020-

8/2013/4/00641111 (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 2013), kjer so lastniki zemljiš�a, 

na katerem je stolp zgrajen, zahtevali, da gostujo�i operater uredi ustrezno služnostno pravico 

z njimi. Kot je razvidno iz odlo�be, do tega ni prišlo. Radiotelevizijska organizacija je na 

podlagi dolo�b ZEKom-1 uporabila možnost in na pristojno upravno enoto (upravni organ 

prve stopnje) vložila zahtevo za ustanovitev služnostne pravice v javno korist. Pogodba, ki jo 

je predložila, je vsebovala obvezno dolo�bo iz zakona, ki dopuš�a skupno uporabo 

komunikacijskih objektov služnostnega upravi�enca s strani le-tega ter drugih fizi�nih in 

pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja. Upravna enota je izdala 

pozitivno odlo�bo in s tem ustanovitev služnostne pravice v javno korist, ki je dovoljevala 

skupno uporabo. S to odlo�bo sta lahko radiotelevizijska organizacija in operater 

telekomunikacijskih storitev uporabljala antenski stolp brez posebne pogodbe operaterja z 

lastniki nepremi�nin. S tem se lastniki seveda niso strinjali in so vložili pritožbo na odlo�bo 

na drugostopenjski organ. Pritožba je bila utemeljena, saj po mnenju drugostopenjskega 

organa prvostopenjski organ ni upošteval vseh dejstev, ki bi jih v tem postopku moral 

upoštevati.  
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V tej odlo�bi sem se osredoto�il zlasti na obstoj telekomunikacijskih naprav na stolpu. 

Prvostopenjski organ ni upošteval dejstev, da je stolp postavljen že od leta 1993 in da je bila 

bazna postaja montirana na objektu že pred vložitvijo zahteve za ustanovitev služnostne 

pravice (po podatkih naj bi bila bazna postaja nameš�ena že ve� kot 10 let). Prav tako 

prvostopenjski organ ni upošteval dejstva, da je bila radiotelevizijski družbi leta 2011 izdana 

sodba, da so dolžni odstraniti bazno postajo telekomunikacijskega operaterja, saj je bila 

nameš�ena brez vsakršne pravne podlage, in da so lastniki upravi�eni do ustrezne odškodnine 

zaradi dodatne širitve služnostne pravice. 

Zanimiva je obrazložitev drugostopenjskega organa, da gre pri zgrajeni bazni postaji na 

antenskem stolpu služnostnega upravi�enca (radiotelevizijska organizacija) za neznane in 

verjetno varnostno nezavarovane dodatne vgrajene instalacije (mišljene so verjetno 

komunikacijske naprave in antenski sistem telekomunikacijskega operaterja) z dolo�enimi 

vplivi in delovanjem, kar pa nikakor ni zgolj skupna uporaba komunikacijskih objektov. 

Mnenje drugostopenjskega organa je, da kljub dolo�bam v 1. odstavku 22. �lena ZEKom-1 to 

še ne pomeni, da je fizi�nim in pravnim osebam, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska 

omrežja (operaterjem), dovoljeno brez obvestila lastniku nepremi�nine, torej brez njegove 

vednosti, dodajati neznane komunikacijske naprave kjerkoli na služe�i nepremi�nini. To 

lahko naredijo le v primeru, da nepremi�nina služnostnega zavezanca ni v ni�emer dodatno 

obremenjena ali morebiti zaradi razli�nih vplivov manj vredna. Po mnenju drugostopenjskega 

organa to pomeni, da je skupna uporaba dovoljena le brez dodatne obremenitve, ki bi bila na 

ra�un lastnika in njegove nepremi�nine, in da je dolo�ba o skupni uporabi v pogodbi zgolj 

splošno obvestilo lastniku nepremi�nine, da že zakon sam dolo�a, da lahko objekt 

služnostnega upravi�enca uporabljajo tudi drugi operaterji. Vendar drugostopenjski organ 

opozarja, da je za takšno skupno uporabo obstoje�ih komunikacijskih objektov potrebna 

sklenitev dogovora med služnostnim upravi�encem in drugo fizi�no ali pravno osebo, ki 

zagotavlja elektronsko komunikacijsko omrežje, o kateri mora biti obveš�en tudi služnostni 

zavezanec – lastnik nepremi�nine. V primeru ostalih posegov, ki pomenijo dodatno 

obremenitev za zemljiš�e in njegovega lastnika, pa pomeni, da je treba vzpostaviti novo oz. 

razširjeno služnostno pravico. 

V nadaljevanju obrazložitve je drugostopenjski organ zapisal, da je prvostopenjski organ v 

obravnavani zadevi ugotovil le obstoj naprav operaterja, ni pa odlo�il in obrazložil, ali gre pri 

teh dodatno vgrajenih napravah za uporabo že obstoje�ih objektov in že obstoje�ih naprav 

služnostnega upravi�enca ali gre za preseganje uporabe in dodatno obremenitev zemljiš�a, kar 

bi pomenilo ustanovitev nove, razširjene služnostne pravice. Zaradi teh in še nekaterih drugih 

dejstev je upravni organ druge stopnje izdano odlo�bo v celoti odpravil in vrnil upravnemu 

organu prve stopnje v ponovni postopek. 
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Podatka o novi odlo�bi nisem uspel pridobiti, dobil pa sem informacijo, da se je operater, ki je 

gostoval na antenskem stolpu radiotelevizijske organizacije, umaknil iz objekta in se 

dogovoril za postavitev bazne postaje na drugi lokaciji. 
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4 SKLEP 

Na osnovi pregledane zakonodaje, pravne teorije, odlo�b organov, mnenj in izkušenj iz prakse 

zaklju�ujemo, da je za operaterje bistveno, da z lastniki nepremi�nine, na kateri naj bi stal 

objekt telekumunikacijskega omrežja, ustanovijo takšno pravno razmerje, ki bo omogo�ilo 

dolgoro�nost in stabilnost zgrajenega telekomunikacijskega omrežja. Teoreti�no gledano je za 

to najprimernejša pridobitev lastninske pravice. Iz prakse je znano, da so se te stvarne pravice 

operaterji posluževali le redko, vendar se že kaže, da bi bil nakup nekega zemljiš�a veliko 

primernejši kot najem oz. ustanovitev stvarne služnosti ali ustanovitev stavbne pravice.  

Pridobitev lastninske pravice bi bila smiselna zlasti za prostostoje�e stolpe. Za postavitev 

takega tipa bazne postaje je predviden prostor od 50 do 100 m², in �e preverimo trenutne 

vrednosti nepremi�nin (ki se sicer po Sloveniji precej razlikujejo), hitro pridemo do sklepa, da 

bi bil nakup nepremi�nine upravi�en. Ker je bila ve�ina pogodb za bazne postaje sklenjenih za 

obdobje 15 let (posledica podeljenih koncesij za mobilna omrežja) in je že treba podaljševati 

pogodbena obdobja, se operaterji zdaj sre�ujejo z raznimi izsiljevanji lastnikov nepremi�nin 

glede zahtev po povišanju nadomestil. Obstajajo tudi primeri, ko lastniki nepremi�nin niti ne 

želijo podaljšanja pogodbenega razmerja. Lastninska pravica bi operaterjem prihranila 

marsikateri napor pri ponovnih pogajanjih z lastniki, bojazen pred morebitno odstranitvijo 

bazne postaje, pa tudi finan�ni prihranek (v tem primeru ni mese�nih nadomestil oz. 

najemnin) ne bi bil zanemarljiv. V praski se kaže, da operaterji že poskušajo pridobiti tudi 

lastninske pravice na dolo�enih nepremi�ninah, predvidenih za postavitev baznih postaj.  

Nekoliko druga�e je pri drugem tipu bazne postaje, ko gre za izvedbo z montažo antenskega 

droga na obstoje�e objekte, ki so v ve�ini solastniški. Streha takega objekta, na kateri je 

montiran antenski drog, predstavlja skupno lastnino vseh lastnikov, zato se lastninske pravice 

ne more pridobiti. 

Ker skorajda ni možno, da bi operaterji uspeli pridobiti lastninske pravice na vseh 

nepremi�ninah, ki jih potrebujejo za izgradnjo baznih postaj – zlasti zaradi velikega števila 

baznih postaj v Sloveniji, zaradi razli�nega lastništva (velikokrat zemljiškoknjižno 

neurejenega) in tudi zaradi ekonomskega razloga (nakup nepremi�nine ni vedno upravi�en in 

rentabilen) –, predlagamo ustanovitev stvarnih služnosti za namen gradnje, postavitve in 

vzdrževanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajo�e infrastrukture. Pred 

uveljavitvijo ZEKom smo se sre�evali z ustanovitvami nepravih stvarnih služnosti (Juhart, 

2004, 7), ki so bile omejene na najve� 30 let. ZGO-1 in ZEKom sta to rešila in dolo�ila, da 

sodijo elektronske komunikacije, med katere spadajo tudi bazne postaje, v GIJ, ki se gradi v 

javno korist, in v tem primeru operaterji sklepajo z lastniki nepremi�nin stvarno služnost v 

javno korist. ZEKom-1 dolo�a dodatno ugodnost za operaterje, in sicer dopuš�a sklenitev 

služnosti v takšnem obsegu in za takšno �asovno obdobje, kot je nujno potrebno za gradnjo, 

postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in za �as 
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obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja ter pripadajo�e infrastrukture, kar 

pomeni, da operaterji niso ve� omejeni pri trajanju pogodbenega razmerja z lastniki 

nepremi�nin. V praksi se pri lastnikih nepremi�nin poraja kar nekaj zaskrbljenosti glede 

�asovno »neopredeljene« podelitve služnostne pravice, in si kot varovalko v pogodbi dolo�ijo 

odpovedni rok, ki pa mora biti razumen in sprejemljiv za obe pogodbeni stranki. Glede tega je 

treba operaterje opozoriti, da se dolo�i odpovedni rok, v katerem si bodo lahko zagotovili

nadomestno lokacijo, da ne bi prišlo do težav pri delovanju telekomunikacijskega omrežja.  

Pri sklepanju pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti velja operaterje opozoriti na obvezne 

sestavine, ki jih dolo�a ZEKom-1, o dopustnosti skupne uporabe in višini denarnega 

nadomestila. Dolo�ilo o dopustnosti skupne uporabe je v ZEKom-1 zapisano precej nejasno, 

zato sem poskušal pridobiti jasno obrazložitev, kar pa mi ni v celoti uspelo. Iz mnenja 

Direktorata za informacijsko družbo ni povsem jasno razviden natan�en namen tega instituta. 

Jasno je, da je namen, da zainteresiranim soinvestitorjem (drugim operaterjem) ni treba 

sklepati dodatnih pogodb z lastniki nepremi�nin in jim tudi ni treba pridobivati novih 

gradbenih dovoljenj za postavitev bazne postaje. Uporaba instituta skupne uporabe ni 

problemati�na pri povsem novih baznih postajah, kjer je lastniku že v za�etku dogovarjanj in 

pogajanj razložen pomen skupne uporabe. Težave nastanejo pri obstoje�ih baznih postajah, 

kjer se podaljšujejo pogodbena obdobja. V praksi se je pokazalo, da lastniki temu 

nasprotujejo in si tega dolo�ila ne želijo, predvsem zaradi dodatnih anten na baznih postajah, 

ki jih bodo montirali drugi operaterji, in tudi zaradi dodatne obremenitve okolice zaradi 

elektromagnetnega sevanja. Sicer imajo operaterji v takem primeru možnost, da vložijo na 

pristojni organ zahtevo za ustanovitev služnosti v javno korist, vendar sodne prakse na tem 

podro�ju skorajda ni in ne poznam primera, da bi bila taka služnost že kje ustanovljena.  

Naslednja možnost, ki jo imajo operaterji, je sklenitev pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. 

Gre za podobno pravico, kot je stvarna služnost, vendar z omejitvijo trajanja do 99 let. 

Zanimivo je, da ZEKom-1 te pravice posebej ne omenja. Operaterji bi jo lahko uporabljali, da 

bi se izognili uporabi instituta skupne uporabe, ki je obvezna sestavina le v pogodbi o 

ustanovitvi služnosti. Uradnega podatka mi ni uspelo pridobiti, dobil pa sem nekaj nepotrjenih 

informacij, predvsem pa mi je iz prakse znano, da operaterji ustanovitev stavbne pravice le 

redko uporabljajo.  

Kot zadnji predlog operaterjem omenjamo še možnost sklenitve najemne pogodbe. Ta je zelo 

uporabna, kadar se bazna postaja postavlja na stavbi, v kateri je ve� lastniških deležev (ve�

lastnikov) ali je urejena etažna lastnina in ima ta stavba dolo�ene skupne dele, kot so npr. 

streha, fasada, podstrešje, hodniki ipd. V teh primerih lahko imajo operaterji velike težave s 

sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, saj morajo pridobiti overjene podpise 

vseh lastnikov, da bi se pravica služnosti lahko vpisala v zemljiško knjigo. Pri najemni 

pogodbi overitev podpisov ni potrebna, vendar s predpostavko, da se taka oblika pogodbe 

uporabi za gradnjo baznih postaj, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno (nezahtevni 
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objekti). �e je gradbeno dovoljenje potrebno, pa je tudi pri najemni pogodbi treba pridobiti 

overjene podpise vseh solastnikov (etažnih lastnikov) zaradi zemljiškoknjižnega dovolila in 

izvedbe vpisa v zemljiško knjigo.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Dopis na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Priloga 2 Odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na vlogo za pojasnila – 

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)  





Priloga 1 

Gregorij Rot 

Ahlinova ulica 6 

1291 Škofljica 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

Direktorat za informacijsko družbo 

Kotnikova 19a 

1000 Ljubljana 

Škofljica, 22. 5. 2014 

ZADEVA: Vloga za pojasnila dela Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 

Spoštovani! 

Sem študent Fakultete za management Koper in zaklju�ujem 3. letnik dodiplomskega študija. Za 

dokon�anje študija pišem zaklju�no projektno nalogo z delovnim naslovom: PRAVNI VIDIKI 

RAZMERIJ MED OPERATERJI IN LASTNIKI NEPREMI�NIN PRI IZGRADNJI 

TELEKOMUNIKACIJSKIH OBJEKTOV – BAZNIH POSTAJ.  

V nalogi bom opisal obvezne sestavine Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki so dolo�ene z 

Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), zato vas prosim za nekaj pojasnil. Naloga 

bo v glavnem osredoto�ena na sklepanje pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti z lastnikom 

nepremi�nin za postavitev telekomunikacijskih objektov – baznih postaj. 

I. Zakon v 3. odstavku 20. �lena dolo�a, da je obvezna sestavina pogodbe dolo�ba o 
dopustnosti skupne uporabe komunikacijskih objektov služnostnega upravi�enca s 
strani le-tega ter drugih fizi�nih in pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska 
komunikacijska omrežja, v skladu z dolo�bami tega zakona, ter dolo�ilo o višini 
denarnega nadomestila za služnost. 

Prosim za naslednja pojasnila: 

1. Kaj to�no pomeni dopustnost skupne uporabe?  
Ali to pomeni, da mora služnostni upravi�enec dopustiti namestitev naprav na 

telekomunikacijski objekt – bazno postajo, ki ga je izgradil, drugim operaterjem, vendar 

morajo le-ti skleniti posebno pogodbo z lastnikom nepremi�nine oziroma pridobiti 

njegovo soglasje, ali lahko t. i. drugi operater, ki ni služnostni upravi�enec, brez 

dodatnega soglasja lastnika nepremi�nine namesti svoje naprave na telekomunikacijski 

objekt? 
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Tukaj se v praksi ve�krat pojavi težava, da lastniki nepremi�nine ne želijo podpisati 

pogodbe s takim dolo�ilom ali pa zahtevajo, da se to dolo�ilo dopolni tako, da lastnik 

nepremi�nine dovoljuje skupno uporabo le po njegovem predhodnem pisnem soglasju. 

Primer dolo�ila: 

»Lastnik nepremi�nine dopuš�a skupno uporabo komunikacijskih objektov 

služnostnega upravi�enca s strani le-tega ter drugih fizi�nih in pravnih oseb, ki 

zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja na na�in, da se za takšno skupno rabo 

sklene pisni aneks k pogodbi, s katerim stranke dogovorijo na�in uporabe objektov ter 

pravice in dolžnosti drugih fizi�nih in pravnih oseb, ki niso služnostni upravi�enci po tej 

pogodbi.« 

Ali je taka dopolnitev �lena dovoljena, saj bi v druga�nem primeru lahko investitor 

(predvideni služnostni upravi�enec) ostal brez sklenjenega pogodbenega razmerja z 

lastnikom nepremi�nine in s tem brez možnosti za zgraditev telekomunikacijskega 

objekta? 

2. Ali je pri pogodbah o ustanovitvi stvarne služnosti, ki rešujejo samo dostop preko 
nepremi�nine, ki vodi do telekomunikacijskega objekta, prav tako obvezna sestavina 
dolo�ilo o skupni uporabi? 

3. Primer: Operater X ima z lastnikom nepremi�nine sklenjeno pogodbo o ustanovitvi 
stvarne služnosti, vendar brez dolo�ila o dopustitvi skupne uporabe, saj je bila pogodba 
sklenjena pred uveljavitvijo ZEKom-1, in je na tej nepremi�nini zgradil bazno postajo. 
Operater Y želi gostovati na bazni postaji prvega operaterja. Da bi bilo to možno, si mora 
poleg dogovora z operaterjem X zagotoviti tudi pogodbeno razmerje z lastnikom 
nepremi�nine, in v ta namen sklene pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti. Ta pogodba 
pa mora po zakonu vsebovati dolo�ilo o dopustnosti skupne uporabe. 

Ali je dolo�ilo skupne uporabe v omenjeni pogodbi operaterja Y z lastnikom 

nepremi�nine smiselno, saj operater Y ni lastnik bazne postaje (na njej le gostuje)?  

II. V 4. odstavku 20. �lena zakon govori o denarnem nadomestilu za služnost, ki ne sme 
presegati zmanjšanja vrednosti služe�e nepremi�nine ali dejanske škode in 
izgubljenega dobi�ka.  

1. Ali to pomeni, da je treba naro�iti uradno cenitev in upoštevati nadomestilo, ki izhaja iz 
cenitvenega poro�ila? 

Do zdaj je bila namre� praksa, da se je glede višine denarnega nadomestila pogajalo 

z lastniki nepremi�nin in je bilo sporazumno dogovorjeno.  

Primer: Z lastnikom se uspe dogovoriti za enkratno nadomestilo v višini 500 EUR za 

obdobje 15 let, za kar podpišeta pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti. Iz morebitnega 
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cenilnega poro�ila pa bi izhajalo, da bi tako nadomestilo lahko bilo najve� 400 EUR. V 

takem primeru bi bilo pogodbeno nadomestilo višje od zmanjšanja vrednosti služe�e 

nepremi�nine ali dejanske škode in izgubljenega dobi�ka, kar bi se lahko štelo za 

prekršek po 234. �lenu zakona. 

Za vaša pojasnila se vam že v naprej zahvaljujem! 

Gregorij Rot 
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