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Povzetek
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je posebni upravni postopek. Primarno ga ureja
Zakon o graditvi objektov. Ta zakon je bil po intenzivnih pripravah nove zakonodaje na
področju urejanja prostora in graditve objektov sprejet v Drţavnem zboru Republike
Slovenije 29. novembra leta 2002. Namen Zakona o graditvi objektov je bil poenostaviti
pridobitev dokumentov pred začetkom gradnje in s tem skrajšati postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja se dopolnilno ali subsidiarno uporablja tudi
Zakon o splošnem upravnem postopku, ki ureja splošna pravila v upravnem postopku.
V nalogi so opisana načela postopka, pristojni organi, stranke, faze v postopku,
gradbeno dovoljenje kot odločba, pravna sredstva in upravni spor kot oblika sodne
kontrole nad zakonitostjo aktov, izdanih v gradbenih postopkih.
Ključne besede: gradbeno dovoljenje, projektna dokumentacija, investitor, uporabno
dovoljenje, upravni postopek, upravna enota
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Summary
Gaining of building permit is a special administrative procedure, which is being regulated
by Law of building construction. This law has been after an intensive preparation of new
legislation in the field of planning and construction of facilities approved by the National
Assembly of the Republic of Slovenia 29 November 2002. The purpose of the
Construction Act was to simplify obtaining the documents before construction begins,
there by shortening the procedure for obtaining a building permit.
The process of issuing a building permit is a complementary or subsidiary uses the Law
on General Administrative Procedure, which governs the general rules in the
administrative procedure. The functions are described principles of procedure, the
competent authorities, parties, stage in the process, building permits, as the decision,
appeals and administrative conflict as a form of judicial control over the legality of acts
issued during the construction process.
Keywords: building permit, project documentation, investor, operating license,
administrative procedure, administrative unit
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1 UVOD
Namen diplomske naloge je s pomočjo veljavne slovenske zakonodaje in strokovne
literature podrobneje preučiti in predstaviti posebni upravni postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja.
Graditev objektov je v moderni dobi sestavni del ene izmed panog gospodarske
dejavnosti, imenovane gradbeništvo. Prostega razpolaganja posameznikov ali
pravnih oseb pri graditvi objektov ţe dolgo ni. V pravnem pogledu to pomeni, da
lastnik zemljišča ne more več povsem prosto odločati, kakšen objekt bo postavil na
svojem zemljišču ali pa spremenil ţe postavljeni objekt. Tudi kadar gre za rušitev
določenih vrst objektov, ni več stvar proste odločitve lastnika.
Podrobnejša opredelitev posameznih sestavin postopka pridobitve gradbenega
dovoljenja v nadaljevanju temelji na Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji
(Uradni list RS, št. 66/2004, 54/2005, 55/2008), medtem ko sta Zakon o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005
popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, ZGO-1) in Zakon o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, (8/2003 popr.), 58/2003, 33/2007,
ZureP-1) temeljna osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja se lahko začne gradnja novega objekta,
rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja ali pa odstranitev objekta.
Uradna oseba pristojnega upravnega organa odloča o izdaji gradbenega dovoljenja v
skladu z določbami posebnega materialnega predpisa ZGO-1 ob upoštevanju še vrste
drugih zakonov in podzakonskih predpisov. Postopek izdaje tega dovoljenja vodi
uradna oseba v skladu z določbami procesnega zakona, to pa je Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,
22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008,
ZUP), ter tistih procesnih določb ZGO-1, s katerimi so posamezna vprašanja
upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja drugače urejena kot v ZUP. Te
procesne določbe so vnesene v ZGO-1 na podlagi 3. člena ZUP – temeljno načelo
subsidiarne uporabe zakona, v katerem je določeno, da so posamezna vprašanja
upravnega postopka lahko za določeno upravno področje v posebnem zakonu
drugače urejena, kot so urejena v ZUP, če je za postopanje na takem upravnem
področju to potrebno (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 27–30).
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Diplomsko delo obsega devet poglavij. V prvem poglavju z naslovom Uvod sem na
kratko predstavila vsebino diplomskega dela.
Drugo poglavje z naslovom Načela in udeleţenci gradbenega postopka so opredeljeni
pojmi javna korist ter temeljna načela o splošnem upravnem postopku. Javna korist
je splošna druţbena korist, ki je nad koristjo posameznika, ker jo zasleduje širša
skupnost. Pomembna je tudi pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja, saj je pogoj
za razlastitev. Po ZUP poznamo 9 temeljnih načel. Načelo zakonitosti – tu gre
predvsem za hierarhijo pravni aktov, ki jih uporablja upravni organ pri odločanju o
upravni zadevi. K temu načelu sodi tudi odločanje po prostem preudarku, ko organ
izbere eno iz med več pravno dopustnimi odločitvami, organ lahko, organ sme.
Načelo varstva pravic strank in varstvo javnih koristi – organ mora po uradni
dolţnosti strankam omogočiti čim laţjo uveljavitev pravic, vendar ne v nasprotju z
javno koristjo. Načelo materialne resnice – med drugim govori, da mora organ, ki
vodi postopek, ugotoviti resnično stanje stvari, se pravi, ugotoviti z najvišjo stopnjo
prepričanja, to je z gotovostjo. Načelo zaslišanja stranke – dolţnost organa je dati
stranki moţnost uveljavljanja pravic, seznanitev z rezultatom postopka in izjavo o
dejstvih. Načelo proste presoje dokazov – uradna oseba po svojem prepričanju
presodi, katera dejstva šteti za dokazana, se pravi, da ni vezana na nobene posebne
predpise ali dokazna pravila, temveč ocenjuje in presoja po svojem svobodnem
prepričanju. Načelo dolţnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice –
stranka je v upravnem postopku zavezana govoriti resnico in pošteno uporabljati
pravice, ki so ji priznane z zakoni. Načelo samostojnosti pri odločanju – organ, ki
vodi postopek, odloča samostojno. Uradna oseba samostojno ugotavlja dejstva in
okoliščine in uporablja predpise v konkretnem primeru. Načelo pravice do pritoţbe –
ţe Ustava RS zagotavlja, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritoţbe.
Ekonomičnost postopka – to načelo zahteva od organa, da vodi postopek hitro, s čim
manjšimi stroški ter čim manjšo zamudo za stranke in druge udeleţence v postopku.
Zadnje podpoglavje v drugem poglavju pa opisuje, kdo so udeleţenci v gradbenem
postopku, in pristojnosti v gradbenem postopku. Opisani sta krajevna in stvarna
pristojnost. Udeleţenci v postopku so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in
revident. Pravico udeleţevati se postopka pa ima tudi oseba, ki zatrjuje, da vstopa v
postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi. Nekateri stranski udeleţenci so z
zakonom ţe določeni v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na drugih območjih,
ki se ne urejajo z drţavnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom.
V tretjem poglavju z naslovom Pogoji za začetek postopka so predvsem razloţeni
nekateri pojmi oziroma pogoji, ki jim mora poznati investitor pred začetkom
postopka. Poglavje je razdeljeno na pet podpoglavij. Prvo, Vrste objektov, definira,
kaj je objekt in katere vrste objektov poznamo. Drugo podpoglavje z naslovom
Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja definira, kdo lahko vloţi zahtevo za izdajo
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gradbenega dovoljenja in kaj mora zahteva vsebovati. Tretje podpoglavje pa
opredeljuje, kaj morata vsebovati projektna in tehnična dokumentacija, in pojem, kaj
je lokacijska informacija ter njen namen. Naslednji dve podpoglavji pa opisujeta
postopek pridobivanja soglasij pristojnih soglasjedajalcev in pridobitev soglasij
stranskih udeleţencev ter dokument o pravici graditi, ki ga je treba priloţiti vlogi za
izdajo gradbenega dovoljenja.
V četrtem poglavju z naslovom Ugotovitveni in dokazni postopek je opisano, kdaj se
gradbena dovoljenja izdajajo po skrajšanem ugotovitvenem postopku in kdaj po
posebnem ugotovitvenem postopku, ter značilnosti obeh postopkov.
Peto poglavje razlaga pojem gradbeno dovoljenje, njegovo vsebino, rok za izdajo,
vročitev in kdaj nastopi dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost gradbenega
dovoljenja.
Šesto poglavje definira pojem pravna sredstva ter opisuje, katero redno in katera
izredna pravna sredstva lahko uporabimo zoper izdano gradbeno dovoljenje.
Sedmo poglavje opisuje uporabno dovoljenje, ki ga je trba pridobiti po izdanem
gradbenem dovoljenju.
Leta 2998 sem na UE Škofja Loka opravljala obvezno študijsko prakso. Za nalogo
sem naredila analizo o posameznih fazah postopka izdaje gradbenega dovoljenja.
Vzela sem podatke za leto 2006 in leto 2007. Ker se mi zdijo dobljeni rezultati
zanimivi in so skladni s konceptom in temo moje diplomske naloge, so dobili mesto v
njenem osmem poglavju.
Deveto poglavje pa je zaključek, kjer sem povzela celotno nalogo.
V diplomski nalogi sem uporabila predvsem deskriptivno (opisno) metodo. Gre
predvsem za razlago in opisovanje na podlagi pregledane strokovne literature,
preučitev zakonov in drugih pravnih virov, ki so podlaga za razjasnitev postopkovnih
vprašanj omenjenega posebnega upravnega postopka. V osmem poglavju pa sem
uporabila tudi metodo statistične obdelave in primerjave podatkov, saj sem
primerjala podatke, ki sem jih zbrala na UE Škofja Loka v času opravljanja obvezne
študijske prakse.
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2 NAČELA IN UDELEŢENCI GRADBENEGA POSTOPKA

2.1

JAVNA KORIST

O posebnih upravnih postopkih, med drugim tudi o postopku izdaje gradbenega
dovoljenja govorimo le, ko je predmet odločanja upravna zadeva. Upravna zadeva,
kot jo definira ZUP v svojem 2. členu, je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni
koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava.
Pri tej opredelitvi so bistveni trije elementi in sicer:
organ mora o neki stvari odločati (ne podaja samo informacijo ali svetuje),
predmet odločanja je konkretna pravica (npr. pravica do gradbenega
dovoljenja), obveznost ali pravna korist stranke,
predmet odločanja sodi na področje upravnega prava, gre za javnopravno
pravico, obveznost oziroma pravno korist (Jerovšek in Kovač, 2007, str.
23).
Da gre za upravno zadevo, štejemo v primeru kolizije med zasebnim in javnim
interesom. Potreba po zaščiti javne koristi – interesa kaţe na to, da je potrebno
upravno ukrepanje, kar je eden od temeljnih ciljev upravnega postopka.
Domnevamo, da ne gre za upravno zadevo, če ni potrebno zaščititi nikakršne javne
koristi (Jerovšek, 2007, str. 13).
Javna korist je tista korist, ki se nanaša na širšo skupnost posameznikov, po tem se
razlikuje od individualne (zasebne) koristi. Meja med njimi je na področju upravnega
prava urejena v zakonih tako, da zakon določa podlago za individualno pravico in
vsebino pravice javnopravne narave (Breznik et al., 2004, str. 84).
Javna korist je splošna druţbena korist, ki je nad koristjo posameznika, ker jo
zasleduje širša skupnost (preprečitev nedovoljenih posegov v prostor). Je pogoj za
razlastitev nepremičnine in pomeni t. i. razlastitveni namen. Razlastitveni namen
mora obstajati na dveh ravneh. Prva je javna korist, ki jo mora opredeliti
zakonodajalec v zakonodajnem postopku, druga pa je javna korist, ki mora biti
ugotovljena v konkretnem primeru za konkretno nepremičnino, torej v razlastitvenem
postopku. Glede na to teorija govori o abstraktni in konkretni javni koristi (Čebulj et
al., 2005, str. 574).
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2.2

TEMELJNA NAČELA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

Temeljna načela ZUP-a so osnova za razumevanje in pravilno uporabo posameznih
določil zakona. Gre za načela, ki se smiselno in vsebinsko raztezajo na celotno
materijo zakona in jo povezujejo v zaokroţeno celoto, pri konkretnem odločanju pa
dajejo usmeritve in nakazujejo pot za pravilno uporabo predpisov pri vodenju
postopka in odločanje o pravicah, obveznostih in pravnih koristi strank ter drugih
udeleţencih v postopku (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 69).
Prvo načelo je načelo zakonitosti. Organ odloča v upravni zadevi po zakonu,
podzakonskih predpisih, predpisih samoupravnih lokalnih skupnosti in splošnih aktih,
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Gre za vezanost organa pri odločanju v
upravni zadevi tako v vsebinskem (materialnopravnem) kot v postopkovnem
(procesnopravnem) pogledu. Načelo zakonitosti velja tudi, kadar so organi upravičeni
odločati po prostem preudarku (diskreciji), to pomeni, da organ lahko odloči po
načelu primernosti ali oportunitete tako, da med več moţnimi odločitvami izbere
tisto, ki je v danem trenutku najprimernejša. Pri tem mora odločiti v skladu z
namenom, za katerega je prosti preudarek dan, ter v obsegu – mejah pooblastila.
Prekoračitev namena ali meja prostega preudarka pomeni kršitev načela zakonitosti.
Prosti preudarek je lahko organu dan ali podeljen samo z zakonom ali predpisom
lokalne skupnosti z besedami »organ lahko ali sme« (Jerovšek, 2007, str. 16-22).
Načelo zakonitosti se pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja kaţe tako, da ZGO-1
kot področni zakon ureja pogoje za projektiranje, graditev in vzdrţevanje objektov,
določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje
način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja
organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko
nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter ureja
druga vprašanja, povezana z gradnjo objektov. Med drugim se dopolnilno ali
subsidiarno uporablja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku, ki ureja splošna
pravila v upravnem postopku (Jerovšek, 2007, str. 230).
Načelo varstva pravic strank in (hkratnega) varstva javnih koristi odraţa medsebojno
povezanost poglavitnih ciljev upravnega postopka, ki naj po eni strani stranki
omogoči uveljavitev njene pravice oziroma pravne koristi, po drugi strani pa
optimalno zavaruje javni interes. Ker se z upravnim odločanjem pogosto posega tudi
v pravice tretjih oseb, to načelo organom nalaga tudi skrb za to, da stranka ne
uveljavlja svoje pravice v škodo pravic teh oseb (Breznik et al., 2004, str. 83).
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Načelo materialne resnice obvezuje organ, da pri ugotavljanju dejstev išče dejansko
nedvoumno resnično stanje svari, na katerem bo uporabil materialni predpis. Predpis
določa dejstva in okoliščine, ki morajo biti predloţeni, da bi stranka lahko uveljavila
pravico ali pravno korist oziroma da bi ji organ lahko naloţil obveznost. Organ, ki
vodi postopek, mora ugotoviti vse pomembne okoliščine in dejstva, med postopkom
mora ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih,
pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena.
Stanje stvari mora organ ugotoviti z najvišjo stopnjo prepričanja, to je z gotovostjvo.
Do gotovosti se organ dokoplje z izvajanjem dokazov v ugotovitvenem in dokaznem
postopku ali na podlagi splošno znanih ali organu znanih dejstev. Zakon dopušča
odstopanje od pravila o iskanju čiste materialne resnice, če bi dokazovanje s stopnjo
gotovosti lahko postopek zavleklo in bi zaradi tega nastale nepopravljive posledice.
Zato ZUP dopušča, da organ odloči samo na podlagi verjetno izkazanih dejstev
(Jerovšek, 2007, str. 34–36).
Naslednje načelo je načelo zaslišanja stranke. Preden se izda odločba, je treba dati
stranki moţnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za
odločbo (zaslišanje stranke) (ZUP, 9. člen). To načelo zahteva dosledno izvajanje
načela kontradiktornosti, če so udeleţene stranke z nasprotujočimi si mnenji.
Zaslišanje in dokazovanje mora biti izvedeno na način, ki omogoči, da se lahko
stranke izjavijo o vseh zahtevkih in navedbah nasprotnih strank.
Zaslišanje se lahko izvede:
pri organu izven obravnave ustno na zapisnik,
pri organu ustno na obravnavi,
s pisno izjavo zunaj obravnave.
Organ svoje odločitve ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni bila
dana moţnost, da se o njih izjavijo, razen če je zaslišanje z zakonom izključeno
(Jerovšek, 2007, str. 39). Zaslišanje strank pa ni potrebno, če posebni zakon to
določa, ali pa po ZUP, če organ vodi skrajšani ugotovitveni postopek.
ZGO-1 v 63. členu navaja, da pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi
stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izrečejo na obravnavi.
Načelo proste presoje dokazov govori, da o tem, katera dejstva je treba šteti za
dokazana, odloči uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka oziroma odločanje
v upravni zadevi, po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega
postopka. Prosta presoja dokazov pomeni, da uradna oseba, ki vodi postopek
oziroma odloča v upravnem postopku, pri presoji dokazov ni vezana na nobene
posebne predpise ali dokazna pravila, temveč ocenjuje in presoja po svojem
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svobodnem prepričanju, ali se neko dejstvo šteje za resnično ali ne (Grafenauer in
Breznik, 2005, str. 93).
Po končanem dokaznem in ugotovitvenem postopku mora uradna oseba odločiti o
pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične osebe (Jerovšek in Kovač, 2007,
str. 240). Uradna oseba na podlagi vseh zbranih dokazov o dejstvih in okoliščinah
izda odločbo ali sklep.
Načelo, da je stranka v upravnem postopku zavezana govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice, ki so ji priznane z zakoni, ureja dvoje različnih področij, ki
medsebojno nista vedno povezani. Po eni strani namreč stranki prepoveduje
navajanje neresničnih dejstev, kar lahko, zlasti v skrajšanem ugotovitvenem
postopku, privede do vsebinsko nepravilne odločbe. Kršitev te prepovedi je
sankcionirana z moţnostjo obnove postopka. Po drugi strani pa stranki prepoveduje
zlorabo procesnih pravic. Kršitev te prepovedi je sankcionirana, če gre za stranskega
udeleţenca, celo z odrekom pravice do pritoţbe in pravice zahtevati obnovo postopka
zaradi nezmoţnosti udeleţbe v postopku. Iz enakega razloga tudi oseba, ki bi morala
biti udeleţena v postopku kot stranka, ne more zahtevati obnove postopka zaradi
neudeleţbe v postopku. Glede na določbo 60. člena ZUP velja dolţnost govoriti
resnico in pošteno uporabljati procesne pravice smiselno tudi za zakonitega
zastopnika, začasnega zastopnika, predstavnika ali pooblaščenca stranke oziroma
stranskega udeleţenca (Breznik et al., 2004, str. 109).
Načelo samostojnosti pri odločanju zagotavlja samostojnost oziroma neodvisnost, ki
jo potrebuje organ oziroma njegova uradna oseba, da bi lahko ugotovila resnično
stanje stvari in zagotovila spoštovanje zakonitosti. Svoj temelj ima v drugem
odstavku 120. člena Ustave RS, ki določa: »Upravni organi opravljajo svoje delo
samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov.« Gre torej za samostojnost
organa v razmerju do drugih organov oziroma vej oblasti. Organ je v konkretni
zadevi vezan le na ustavo, zakone, podzakonske predpise, predpise samoupravnih
lokalnih skupnosti in splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, od vstopa
Slovenije v Evropsko unijo pa v skladu z načelom zakonitosti tudi na predpise
Evropske unije (Jerovšek, 2007, str. 47–48).
Pravica do pritoţbe v upravnem postopku je pravica, ki jo zagotavlja tudi Ustava
Republike Slovenije, ki v 25. členu pravi, da je vsakomur zagotovljena pravica do
pritoţbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih drţavnih
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerim ti
odločajo o njegovih pravicah, dolţnostih ali pravnih interesih.
Pravica do pritoţbe zoper vsako odločbo je praviloma dovoljena, razen v primerih, ko
jo zakon – poseben zakon ali ZUP – izključi. Po ZUP je pritoţba izključena:
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če odloča predstavniški organ (drţavni zbor, občinski svet, mestni svet);
če odloča vlada RS;
če odloča ministrstvo na prvi stopnji, razen če je z zakonom izrecno
določeno, da je zoper prvostopenjsko odločbo ministrstva dovoljena
pritoţba in na kateri organ Evropske unije je pritoţba dovoljena (Jerovšek,
2007, str. 50-52).
Načelo ekonomičnosti postopka zahteva od organa, da vodi postopek hitro, s čim
manjšimi stroški ter čim manjšo zamudo za stranke in druge udeleţence v postopku,
vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi
dejansko stanje ter izda zakonita in pravilna odločba. Načelo ekonomičnosti postopka
ne sme nikoli in v nobenem primeru iti v škodo načela zakonitosti, načela materialne
resnice ali načela zaslišanja stranke. Prav tako to načelo pomeni dolţnost upravnega
organa, da med več moţnimi načini dela uporabi tistega, ki je hitrejši in povzroča
manjše stroške, manjšo zamudo časa za udeleţence, obenem pa navedeno ne sme
iti v škodo materialne resnice (Jerovšek, 2007, str. 55).
2.3

UDELEŢENCI V GRADBENEM POSTOPKU

Na podlagi ZUP je pristojnost opredeljena kot pravica in dolţnost organa, da odloča o
upravnih zadevah na določenem upravnem in krajevnem področju (Jerovšek in
Kovač, 2007, str. 232).
Pristojnost je pravica in dolţnost organa, da odloča:
na določenem upravnem področju – stvarna pristojnost (gradbene, šolske,
davčne, razlastitvene in druge zadeve);
na določenem območju ali teritoriju – krajevna pristojnost (na območju
upravne enote, davčnega urada, občine, drţave).
Poznamo še funkcionalno in personalno pristojnost:
funkcionalna pristojnost pomeni natančnejšo opredelitev stvarne
pristojnosti; na primer, zakon določa, da o zadevi odloča občina, predpis
občine pa določi, kateri organ v občini odloča;
personalna pristojnost je pooblastilo uradni osebi, da opravlja posamezna
dejanja v postopku, da vodi postopek oziroma da o zadevi izda odločbo
(Jerovšek, 2007, str. 43).
Stvarna pristojnost se nanaša na pristojnost glede vsebine upravne zadeve in je
določena na podlagi organizacije javne oziroma drţavne uprave. Na podlagi 25. člena
ZGO-1 je pristojni upravni organ za izdajo gradbenega dovoljenja, ki se nanaša na
objekt drţavnega pomena ali na objekt, ki je po rekonstrukciji postal drţavni objekt,
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na prvi stopnji ministrstvo za okolje in prostor. Za objekte, ki niso drţavnega
pomena, pa je na prvi stopnji pristojna upravna enota, na območju katere leţi
nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja; na drugi stopnji pa je za
odločanje o pritoţbi zoper odločbe upravnih enot pristojno ustrezno ministrstvo
(Jerovšek in Kovač, 2007, str. 232).
Krajevna pristojnost pa se določa na podlagi predpisov o teritorialni organizaciji
drţavne uprave ter na podlagi predpisov o organizaciji posameznih organov. Za
odločanje na prvi stopnji o zadevah, ki se nanašajo na nepremičnine, pa je v skladu z
20. členom ZUP krajevno pristojna upravna enota, na območju katere se
obravnavana nepremičnina nahaja (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 232).
Zelo pomembna je prepoved prevzema in prenosa pristojnosti. 18. člen ZUP pravi, da
organ, ki je za zadevo pristojen, ne sme prenesti odločanja na drug organ. Višji
organ pa ne sme prevzeti upravne zadeve iz pristojnosti niţjega organa.
Drugostopenjski organ oziroma nadzorstveni organ lahko upravno zadevo vzame
prvostopenjskemu organu, če zadeve ne rešuje pravočasno in kljub opozorilu ne izda
upravnega akta v roku, ki mu ga drugostopenjski organ oziroma nadzorstveni organ
določi po izteku inštrukcijskega roka.
Če bi bila hkrati krajevno pristojna dva ali več stvarno pristojnih organov, je pristojen
tisti, ki je prvi začel postopek. Krajevno pristojni organi pa se lahko sporazumejo,
kateri od njih bo vodil postopek (ZUP, 21. člen).
Med organi lahko pride tudi do spora o tem, kateri od organov je pristojen za
odločanje o upravni zadevi. Do spora o pristojnosti pride, ko dva organa izjavita, da
sta pristojna (pozitivni spor) ali da nista pristojna (negativni spor) za odločanje o isti
upravni zadevi. Predlog za odločanje o tem, kdo je pristojen, lahko poda stranka ter
oba organa, in sicer v primeru negativnega spora tisti, ki se je zadnji izrekel za
nepristojnega, v primeru pozitivnega spora pa tisti, ki meni, da je drugi prevzel
njegovo pristojnost.
Pred rešitvijo spora o pristojnosti organa zadeve ne smeta vsebinsko obravnavati in o
njej odločiti. O sporu o pristojnosti odločajo različni organi, odvisno od organov, ki so
v sporu. Odloči se s sklepom (Breznik et al., 2008, str. 144).
Če organ druge stopnje ugotovi, da je odločbo prve stopnje izdal nepristojni organ,
jo odpravi po uradni dolţnosti in pošlje zadevo v rešitev pristojnemu organu (ZUP,
250. člen).
Z nepristojnim organom iz zgornjega odstavka ni mišljen samo stvarno nepristojni
organ, temveč tudi krajevno nepristojni organ. Iz tega izhaja, da zakon tudi kršitev
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pravil o krajevni pristojnosti obravnava kot absolutno bistveno kršitev pravil postopka
(Breznik et al., 2008, str. 652).
Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo po njeni izdaji in vročitvi med
drugim tudi, če jo je izdal stvarno nepristojni organ (ZUP, 274. člen).
Pravna posledica najhujše kršitve pravil procesnega in materialnega prava je ničnost
odločbe. Zaradi posledic, ki iz ničnosti izhajajo, so ničnostni razlogi v zakonu
natančno določeni in omejeni (Breznik et al., 2008, str. 755).
Udeleţenci pri graditvi objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in
revident (ZGO-1, 2. člen):
investitor je pravna ali fizična oseba, ki gradnjo objekta naroči ali jo sam
izvaja,
projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost
opravlja storitve pri projektiranju,
izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost
opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvaja
gradbena dela, montaţo in vgrajevanje strojnih in električnih inštalacij pri
gradbenih delih,
nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost
opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora,
revident je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost
opravlja storitve pri reviziji projektne dokumentacije (Jerovšek in Kovač,
2007, str. 233).
Glede na številne obveznosti, ki jih ima investitor po ZGO-1, in tudi glede na
razmejitve odgovornosti, določene v posameznih členih, je jasno, da je investitor
ključni subjekt graditve objekta.
Oseba investitor se lahko spremeni bodisi med postopkom za izdajo gradbenega
dovoljenja ali med samo gradnjo, pa tudi po končani gradnji. Po navedeni definiciji je
investitor lahko fizična ali pravna oseba. Glede fizičnih oseb kot investitorjev je
pomembno, da pri njih včasih obstajajo pravni poloţaji, ko morata kot investitorja
nastopati dve ali več oseb (skupni lastniki, zakonca, sodediči, ...), če ni vprašanje
investitorstva urejeno s pogodbo. Določena vprašanja v zvezi z osebo investitorja ali
njenim zakonitim zastopanjem lahko nastanejo tudi pri pravnih osebah (na primer
pravna oseba gre med graditvijo v stečaj, drţava kot investitor, ...) (Breznik in
Duhovnik, 2005, str. 90).
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z
drţavnim ali občinskim lokacijskim načrtom, je samo investitor.
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Po 43. členu ZUP ima pravico udeleţevati se postopka tudi oseba, ki zatrjuje, da
vstopa v postopek zaradi varstva svojin pravnih koristi – stranski udeleţenec (Breznik
in Duhovnik, 2005, str. 150–151).
Nekateri stranski udeleţenci so z zakonom ţe določeni v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja na drugih območjih, ki se ne urejajo z drţavnim prostorskim načrtom ali
občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Postopka se imajo, poleg investitorja,
pravico udeleţevati še naslednji stranski udeleţenci:
lastniki nepremičnin in imetniki sluţnostne oziroma stavbne pravice na
takšnih nepremičninah, na katerih bo potekala gradnja;
lastniki zemljišč zunaj gradbene parcele, na katerih je predvidene dovozna
cesta in na katerih so predvideni komunalni priključki, prikazani v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter imetniki sluţnostne oziroma
stavbne pravice na takšnih nepremičninah.
Navedeni stranski udeleţenci po samem zakonu so nesporni, sporno pa je, ali je tak
postopkovni poloţaj treba dati tudi občini. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
razen na območju, ki se ureja z drţavnim prostorskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, je stranka tudi občina, na območju katere leţi
nameravana gradnja, če najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o vloţitvi
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja svojo udeleţbo priglasi pristojnemu
upravnemu organu za gradbene zadeve. Če svoje udeleţbe ne priglasi v
predpisanem roku, se šteje, da se je odpovedala pravici sodelovati kot stranka v
postopku. Glede na nekatere judikate je tako široka moţnost stranske udeleţbe
občine v gradbenem postopku sporna, ker je razlagalec in uporabnik prostorskih
aktov in drugih predpisov organ, ki vodi postopek. S tem se namreč omogoča
zavlačevanje postopka in tudi interesno usmerjanje gradenj, izvajanje nepotrebnega
dokazovanja, ne nujno zaradi zaščite strank.
Določitev drugih stranskih udeleţencev je odvisna od območja za določitev strank.
Projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikaţe območje za
določitev strank, ki se določi glede na vrsto objekta, glede na njegovo zahtevnost,
velikost in druge značilnosti.
Za določitev teh strank je sprejeta Uredba o območju za določitev strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/08), ki je začela veljati aprila
2008 in določa matematično formulo za določitev stranskih udeleţencev. S to uredbo
se določa način izračuna in prikaza območja za določitev strank in velikost območja
ter določitev strank glede na posamezne vrste objektov.
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V ZGO-1 pa je kar nekaj nejasnosti tudi glede stranskih udeleţencev. Najprej je
nejasna ţe zakonska določba, ki določa, da projektant v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja prikaţe območje za določitev strank. Ali je mišljeno, da so s
tem stranke ţe določene, če so znotraj območja? Ali pa gre za določeno območje, ki
je uradni osebi šele podlaga za določitev strank?
Problematičen pa je tudi matematični izračun, ki ga določa Uredba o območju za
določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, saj je prava neuki stranki
teţko razumljiv in brez eksperta neizračunljivi če se z njim ne strinja. To pa pomeni,
da se lahko zaobide tiste osebe, ki bodo z gradnjo dejansko prizadete, vendar po tej
formuli ne bodo vključene v območje vplivov, ker ne bodo izkazovale pravnega
interesa, čeprav bi po ZUP in izoblikovani pravni doktrini izkazale svoj pravni interes,
ki predstavlja varstvo njihovih pravnih koristi (Jerovšek, 2008, str.166–167).
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3 POGOJI ZA ZAČETEK POSTOPKA
Graditev objektov je v moderni dobi sestavni del ene izmed panog gospodarske
dejavnosti, imenovane gradbeništvo. Prostega razpolaganja posameznikov ali
pravnih oseb pri graditvi objektov ţe dolgo ni. V pravnem pogledu to pomeni, da
lastnik zemljišča ne more več povsem prosto odločati, kakšen objekt bo postavil na
svojem zemljišču ali pa spremenil ţe postavljen objekt. Tudi kadar gre za rušitev
določenih vrst objektov, ni več stvar proste odločitve lastnika (Breznik in Duhovnik,
2005, str.27).
Področje graditve objektov je urejeno z ZGO-1. Ta zakon ureja pogoje za graditev
vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti
objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z
graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic,
ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo
objektov, ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.
ZGO-1 ne velja za gradnjo objektov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih
naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove
posledice, za objekte za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
in za gradnjo vojaških inţenirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov
med izrednim ali vojnim stanjem.
ZGO-1 pa ne velja tudi za gradnjo in vzdrţevanje tistih objektov v rudniškem
prostoru, ki so v neposredni povezavi z raziskovanjem, izkoriščanjem ali
prenehanjem izkoriščanja mineralnih surovin (ZGO-1, 1. člen).
Drugi zakon, ki je pomemben pri graditvi objektov, pa je ZureP-1. Ta zakon ureja
prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih
prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje
sistema zbirk prostorskih podatkov. Določa pa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti
prostorskega načrtovanja in določa prekrške v zvezi z urejanjem prostora in
opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja (ZureP-1, 1. člen).
ZGO-1 je bil prejet v Drţavnem zboru Republike Slovenije 29. novembra leta 2002; le
dva dni prej je bil sprejet nov ZureP-1, oba pa sta začela veljati s 1. januarjem leta
2003. Namen Zakona o graditvi objektov je bil poenostaviti pridobitev dokumentov
pred začetkom gradnje in s tem skrajšati postopek za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Konec leta 2007 pa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
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Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št 126/2007, ZGO-1B), ki je začel veljati
15. 1. 2008.
3.1

VRSTE OBJEKTOV

Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inţenirski objekt, narejen iz gradbenih
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi
napravami (ZGO-1, 2. člen).
Katere so vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, je določila Vlada
RS s sprejetjem Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št.
37/08, 99/2008).
Po ZGO-1 poznamo več vrst objektov:
Zahtevni objekt je npr. stavba s skupno prostornino večjo od 5.000 m3 ali
višja od 10 m3, gradbeni inţenirski objekt z nosilnimi razponi večjimi od 8
m oziroma kakršenkoli objekt, ki je višji od 18 m.
Manj zahteven objekt je stavba, pri kateri seštevek vseh prostorov ne
presega 5.000 m3 in ni višja od 10 m.
Enostavni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje
posebnega statičnega in gradbeno-tehničnega preverjanja, ki ni namenjen
prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Razvrščajo se na pomoţne
objekta, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeleţja in urbano
opremo (ZGO-1, 2. člen).
Za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom
gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu
z izvedbenim prostorskim aktom, in če so njegova velikost, način gradnje in raba ter
odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s posebnim predpisom za gradnjo manj
zahtevnih in enostavnih objektov. Ni potrebno pridobiti niti gradbenega dovoljenja
niti lokacijske informacije za nekatere enostavne objekte, neposredno namenjene
izvajanju gospodarske javne sluţbe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture.
Gradbeno dovoljenje in lokacijska informacija tudi nista potrebna za izvedbo
zaključnih del v poslovnih prostorih, ki se nahajajo v novozgrajeni stavbi, za katero je
bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in so zato določeni deli te stavbe ţe v uporabi,
če se s takšnimi deli ne posega v skupne prostore ali spreminja zunanji videz stavbe.
Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi
gradbenega dovoljenja ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila
namembnost, je uporabno dovoljenje. Izjema pri tem pravilu so spremembe
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stanovanjskih v poslovne prostore in obratno, če dela niso posegla v skupne prostore
in se zaradi njih ni spremenil zunanji videz objekta.
Z rednimi in investicijskimi vzdrţevalnimi deli se lahko začne brez gradbenega
dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije. Kadar naj bi se taka dela izvajala
na objektu, ki je varovan kot kulturna dediščina, ali na zunanjščini objekta, ki meji na
javno površino, je treba poprej z lokacijsko informacijo ugotoviti, da niso v nasprotju
z izvedbenim prostorskim aktom. Z vzdrţevalnimi deli v javno korist se lahko začne
brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije (Blaganje, 2007,
str. 153).
3.2

ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA

Če posebni zakon ne določa drugače, se na območjih, ki se urejajo z drţavnim
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, gradbena
dovoljenja izdajajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku. Na območjih, ki se
urejajo z občinskim prostorskim načrtom, pa se gradbena dovoljenja izdajajo v
posebnem ugotovitvenem postopku, razen za stanovanjske stavbe, ki imajo največ
tri nadstropja z mansardo, če so izpolnjeni nekateri običajni pogoji glede vplivov na
okolje in odnosov do sosednjih zemljišč. V skrajšanem ugotovitvenem postopku pa
se lahko izda gradbeno dovoljenje tudi za rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ali za
spremembo namembnosti (Blaganje, 2007, str. 158).
Upravni postopek se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolţnosti.
Na zahtevo stranke se lahko postopek začne, če zakon daje stranki kakšno pravico
(npr. pravico do gradnje) ali če zahtevek stranke izhaja iz narave stvari. Postopek se
začne, ko organ prejme vlogo, razen če obstajajo razlogi za njeno zavrţenje.
Po uradni dolţnosti pa organ začne postopek, če zakon ali na zakon oprt predpis tako
določa in v primeru, če to terja varstvo javnega interesa ali javne koristi, določene z
zakonom. Postopek je začet v trenutku, ko organ opravi v ta namen kakršno koli
dejanje (Jerovšek, 2007, str. 97).
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja se lahko začne le na zahtevo stranke.
Postopek se začne, ko stranka upravnemu organu predloţi popolno zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja.
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloţi pri pristojnem upravnem organu za
gradbene zadeve investitor. V zahtevi mora navesti podatke o parcelni številki in
katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo ter podatke o vrsti objekta glede na
namen.
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Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloţeno:
najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s
predpisanimi sestavinami in
druge listine, če tako določa zakon.
Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo objekta, je
treba navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je
bil zgrajen, razen za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967.
Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloţiti tudi dokazilo o
pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo (ZGO-1, 54. člen).
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja glede na ključno vlogo, ki jo ima pri
graditvi objektov investitor, lahko poda le investitor. Po ZUP pa jo v njegovem imenu
seveda lahko vloţi tudi pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
Ko uradna oseba prejme vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, mora preveriti ali je
ta popolna.
Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava.
Predvsem mora obsegati:
navedbo organa, kateremu se pošilja,
zadevo, katere se tiče,
zahtevek oziroma predlog,
navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec,
osebno ime,
firmo oziroma osebno ime vlagatelja,
prebivališče oziroma sedeţ vloţnika oziroma njegovega zastopnika ali
pooblaščenca.
Organ lahko na obrazcu vloge, ob sprejemu vloge ali z dopisom za dopolnitev vloge
od stranke zahteva, da navede svojo uradno dodeljeno identifikacijsko številko, če je
to potrebno zaradi identifikacije stranke ali zaradi pridobivanja podatkov iz uradnih
evidenc (ZUP, 66. člen).
V postopku, ki se začne na zahtevo stranke, ne glede na določbe področnih zakonov
in podzakonskih predpisov, vlogi ni treba prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov
o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi drţavni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Če stranka potrdil iz
uradnih evidenc svoji vlogi ne priloţi, je organ dolţan skladno s 139. členom ZUP
podatke o navedenih dejstvih priskrbeti po uradni dolţnosti. Stranki tudi ni treba
vlogi prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih, če lahko ta dejstva pred
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organom izkaţe z osebnim dokumentom ali drugo javno listino (Breznik et al., 2008,
str. 245).
ZGO-1 v svojem 54. členu določa, katere podatke mora investitor navesti v zahtevi
za izdajo gradbenega dovoljenja ter kaj mora k tej zahtevi priloţiti. V primeru, da v
vlogi niso navedeni vsi zahtevani podatki oziroma da je ta nerazumljiva ali da k vlogi
niso priloţene vse zahtevane listine, vključno s projektno dokumentacijo, uradna
oseba investitorja pozove k dopolnitvi.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči.
Organ mora v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in
vloţniku določiti rok, v katerem mora vlogo popraviti. Če stranka pomanjkljivosti
odpravi v roku, se šteje, da je vloga vloţena takrat, ko je bila vloţena vloga, s katero
so pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi,
organ vlogo s sklepom zavrţe. Zoper ta sklep je dovoljena pritoţba (ZUP, 67. člen).
Ko je investitorjeva vloga popolna in so k tej priloţene vse zahtevane listine, uradna
oseba nadaljuje s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja. V tem postopku mora
uradna oseba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva,
ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo – gradbeno dovoljenje, kot to
določa 8. člen ZUP.
Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, mora
preveriti tudi:
ali je projekt izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom,
ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki izpolnjuje z ZGO-1
predpisane pogoje,
ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja,
ali ima projekt po ZGO-1 predpisane sestavine in ali je bila opravljena
revizija projektne dokumentacije, kadar je predpisana,
ali je investitor predloţil dokazilo, da so dajatve in prispevki, določeni z
zakonom, plačani oziroma da so na drug zakonit način izpolnjene takšne
njegove obveznosti, in
ali ima investitor pravico graditi (ZGO-1, 66. člen).
Ločimo dve vrsti poziva uradne osebe. Prvi je poziv za dopolnitev vloge. Tega uradna
oseba pošlje, ko investitor ni vloţil popolne vloge. Ko je vloga popolna oziroma ko
stranka dopolni nepopolno vlogo, potem uradna oseba pregleda projektno in
tehnično dokumentacijo, in če ta ni popolna, pošlje stranki poziv za dopolnitev
projektne in tehnične dokumentacije. Tu največkrat manjkajo razna soglasja ali
strank, ki so v območju za določitev strank, ali pa npr. občine, Elektra, …
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Iz navedenega izhaja, da uradna oseba lahko tudi večkrat pozove investitorja, da
vlogo dopolni ter v nadaljevanju postopka – v postopku dokazovanja predloţi
določene listine ali ţe predloţene dopolni, popravi, spremeni itd. Pri tem uradna
oseba samostojno odloča, kako bo postopala, seveda v okviru in na podlagi veljavnih
predpisov.
3.3

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

3.3.1

Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih
opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerim se določijo lokacijske,
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje (ZGO-1, 2. člen).
Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje
projekte:
idejno zasnovo, katere namen je pridobitev projektnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev,
idejni projekt, katerega namen je izbor najustreznejše variante
nameravanega objekta oziroma način izvedbe del, pa tudi določitev
pristojnih soglasjedajalcev in pridobitev njihovih projektnih pogojev v
postopku določitve smernic za projektiranje,
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega namen je pridobitev
gradbenega dovoljenja in izvedba gradnje enostavnih objektov, za gradnjo
katerih je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ter za pridobitev soglasij,
projekt za razpis, katerega namen je oddaja gradnje nameravanega
objekta oziroma izvedba nameravanih del,
projekt za izvedbo, katerega namen je izvedba gradnje zahtevnih in manj
zahtevnih objektov (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2.
člen).
Vsak projekt v projektni dokumentaciji sestoji iz vodilne mape in mape z načrti. Na
zunanji strani platnic vsake mape posameznega projekta morajo biti najmanj podatki
o:
vrsti projekta,
številki projekta,
vsebini mape,
vrsti gradnje in
objektu (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2. in 4. člen).
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Revizija je obvezna za projektno dokumentacijo za zahtevne objekte, za projektno
dokumentacijo, ki je bila izdelana v tujini, in za projektno dokumentacijo, za katero
je tako določeno s posebnimi predpisi. Z revizijo projektne dokumentacije je treba
preveriti, ali bo objekt skladen s prostorskimi akti in zanesljiv, ali je z načrti tehničnih
rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev in ali je vplivno območje objekta
določeno na predpisan način, ter poskrbeti za kontrolo brezhibnosti in računske
pravilnosti načrtov gradbenih konstrukcij (ZGO-1, 53. člen).
3.3.2

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva,
načrtov in besedil oziroma drugih sestavin, kot so jamstva, spričevala, potrdila,
seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo
oziroma obratovanje in vzdrţevanje objekta, in obsega projekt izvedenih del, projekt
za obratovanje in vzdrţevanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence (ZGO-1,
2. člen).
Glede na namen uporabe se tehnična dokumentacija razvršča na:
projekt izvedenih del, ki je namenjen vpogledu v dejansko izvedena dela,
ugotovitvi na tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja,
projekt za obratovanje in vzdrţevanje objekta, s katerim se določijo pravila
za uporabo oziroma obratovanje in vzdrţevanje zgrajenega oziroma
rekonstruiranega objekta,
projekt za vpis v uradne evidence, s katerim se omogoči vpis objekta v
zemljiško knjigo in druge uradne evidence.
Tudi projekti v tehnični dokumentaciji so sestavljeni iz vodilnih map in map s prikazi
(Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 36. in 38. člen).
3.3.3

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija po zakonu ni obvezna, je pa dobro, da investitor pred
začetkom postopka za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi lokacijsko informacijo,
saj ta vsebuje podatke o namenski rabi prostora.
Lokacijsko informacijo izda občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.
Izda jo na podlagi zahteve, zahteva pa jo lahko vsakdo, ne le investitor objekta ali
ureditve. Prosilec pa mora navesti namen pridobitve lokacijske informacije. Navedba
namena je potrebna zgolj zato, da občinski upravni organ v lokacijski informaciji ne
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navaja podatkov, ki za vlagatelja niso pomembni, temveč da poudarek tistim
podatkom, ki so glede na namen relevantni.
Namen lokacijske informacije po ZUrep-1 je predvsem, da občina z njo daje
investitorju nameravane graditve in tudi kupcu oziroma prodajalcu določenega
zemljišča moţnost, da sam ugotovi, kakšna so merila in pogoji za načrtovanje
investicijske namere, kot jih določajo občinski prostorski akti, ter podatke o
morebitnih prepovedih, ki jih določajo vladne uredbe oziroma občinski odloki o
začasnih ukrepih za zavarovanje prostora, ki veljajo na določenem območju.
Lokacijska informacija ni nikakršna odločba in zoper njeno izdajo tudi ni mogoča
pritoţba, je pa mogoče zahtevati njen popravek. Ima naravo potrdila, kar zagotavlja
verodostojnost izdane informacije. Izda se v skladu s predpisi o upravnem postopku
proti plačilu takse (Čebulj et al., 2005, str. 550–552).
Četrti odstavek 179. člena ZUP pravi, da se potrdilo in druge listine o dejstvih, o
katerih vodi uradne evidenca, se izdajo stranki na ustno zahtevo praviloma istega
dne, ko je stranka potrdilo oziroma drugo listino zahtevala, najpozneje pa v 15 dneh,
če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno.
3.4
SOGLASJA K PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA
DOVOLJENJA
Soglasjedajalec je drţavni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega
pooblastila, za katerega je z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona,
določeno, da določa projektne pogoje in daje soglasje za graditev objektov (ZGO–1,
2. člen).
ZGO-1 v svojem 50. členu določa izdajo dveh vrst aktov s strani soglasodajalcev, to
sta:
podelitev projektnih pogojev za izdelavo projekta in
izdaja soglasja k projektnim rešitvam.
V primeru, da je s pogodbo tako določeno, je projektant, v nasprotnem primeru pa
investitor, dolţan pristojne soglasjedaljalce pred začetkom projektiranja pisno
pozvati, da določijo projektne pogoje, ter po tem, ko je projektna dokumentacija
izdelana, te soglasjedajalce pisno pozvati, da dajo k njej tudi soglasje (ZGO-1, 50.
člen).
Na območju, ki se ureja z drţavnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
načrtom, se šteje, da so soglasja pristojnih soglasjedajalcev k projektnim rešitvam
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pridobljena ţe z izdajo njihovih mnenj k ustreznemu prostorskem načrtu, zato se ne
pridobivajo. Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na
območju, ki se ureja z občinskim prostorskim načrtom, pa je treba pred začetkom
izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasja
pristojnih soglasjedajalcev.
Zahtevi za določitev projektnih pogojev mora biti priloţena idejna zasnova, zahtevi za
izdajo soglasja pa ustrezen del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje v določenem roku, ki je
odvisen od zahtevnosti projektiranega objekta, sicer se šteje, da nima pogojev ali da
je dal soglasje (Blaganje, 2007, str. 156–157).
Pristojni soglasjedajalec izda soglasje v obliki klavzule na projektnih pogojih, ki jih je
določil, ali s posebnim aktom. Izdajo takšnega soglasja oziroma akta lahko
soglasjedajalec odreče samo v primeru, če projektna rešitev ni v skladu z njegovimi
projektnimi pogoji. Pristojni soglasjedajalec lahko odreče določitev projektnih
pogojev oziroma izdajo soglasja z odločbo, zoper katero je dovoljena pritoţba na
tisto ministrstvo, v katerega delovno področje sodi izvajanje predpisa, v katerem ima
takšen soglasjedajalec podlago, da daje projektne pogoje in soglasja (Breznik in
Duhovnik, 2005, str. 125).
Pristojni soglasjedajalec mora poslati soglasje v 30 dneh od prejema popolne vloge,
razen če poseben zakon ne določa drugače, sicer se šteje, da je soglasje dano. Za
dokaz o poslani zahtevi za izdajo soglasja se šteje potrdilo o priporočeni pošiljki s
povratnico. Za stanovanjske objekte je najdaljši rok za izdajo soglasja 60 dni, ne
glede na določbe posebnih zakonov.
Če soglasjedajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne določi projektnih pogojev ali v
roku iz drugega odstavka tega člena ne odloči o izdaji soglasja, pa po poteku roka
izda odločbo o zavrnitvi soglasja in o tem obvesti pristojni upravni organ za gradbene
zadeve, ta prekine postopek do pravnomočnosti odločitve o izdaji soglasja. Škodo in
stroške, ki jih je imel investitor v zvezi s tem, nosi soglasjedajalec (ZGO-1B, 50.a
člen).
Ministrstvo za okolje in prostor ima na svojih spletnih straneh objavljen seznam
soglasodajalcev.
3.4.1

Pridobitev soglasij stranskih udeleţencev

V poglavju 2.3 Udeleţenci v gradbenem postopku, sem navedla, da so udeleţenci pri
graditvi objektov investitor in drugi stranski udeleţenci. Tu so nekateri z zakonom ţe
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določeni, določitev drugih stranskih udeleţencev pa je odvisna od območja za
določitev strank.
63. člen ZGO-1 pravi, da mora pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabiti
stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izrečejo na obravnavi.
V tem vabilu je treba stranke posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se
obravnave ne bi udeleţile in izostanka ne opravičile, štelo, da se z nameravano
gradnjo strinjajo.
Stranka lahko v primeru opravičenega izostanka svojo izjavo poda tudi pisno, vendar
samo do konca obravnave. Če stranka do konca obravnave ne poda pisne izjave o
nameravani gradnji, se šteje, da se z nameravano gradnjo, prikazano v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja, strinja (ZGO-1, 63. člen).
Pravico udeleţevati se postopka ima tudi oseba, ki izkaţe pravni interes oziroma
zatrjuje, da vstopa oziroma ţeli vstopiti v postopek zaradi varstva svojih pravnih
koristi ali pravic. V primeru, da med postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja,
nekdo zahteva vključitev v postopek in ţeli dokazati, da je vplivno območje v
projektu pridobitve gradbenega dovoljenja napačno prikazano, mora na podlagi 64.
člena ZGO-1 za svoje trditve predloţiti dokaz z izvedenskim mnenjem. O zahtevi za
vstop v postopek se seznani le investitorja (po ZUP bi se moralo vse stranke in
stranske udeleţence v postopku) (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 234).
V primeru, da stranka v pisni izjavi ali na obravnavi nasprotuje nameravani gradnji,
mora za svoje trditve predloţiti dokaze.
Postopek pridobivanja soglasij strank pa lahko investitor pospeši tako, da sam
pridobi overjene pisne izjave strank, da se strinjajo z nameravano gradnjo, kot je
razvidna iz projekta, ki je bil priloţen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. V tem
primeru ustna obravnava ni potrebna (ZGO-1, 65. člen).
3.5

DOKAZILO O PRAVICI GRADITI

Dokument, ki dokazuje moţnost graditi, se imenuje dokazilo o pravici graditi. To je
dokument, ki ga je treba priloţiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Gre za
dokument, ki kaţe, da ima investitor pravico do gradnje na ţeljenem zemljišču.
Dokazilo o pravici je lahko:
izpisek iz zemljiške knjige, iz katere izhaja, da ima investitor na določeni
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko

22

pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni
nepremičnini,
notarsko overjeno pogodbo z dokazilom o vloţitvi predloga za vpis
pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma
obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki
investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini,
ali
druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma
izvajati dela na določeni nepremičnini (ZGO-1, 56. člen).
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4 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev
objekta ter dela za spremembo namembnosti se lahko začnejo na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Investitor pa lahko na lastno odgovornost z
njimi začne ţe po dokončnosti gradbenega dovoljenja (Blaganje, 2007, str. 153).
4.1

DOVOLJENJE ZA GRADITEV OBJEKTOV

Ugotovitveni postopek se lahko izvede kot:
skrajšani ugotovitveni postopek ali
posebni ugotovitveni postopek.
Na območjih, ki se urejajo z drţavnim ali občinskim lokacijskim načrtom, se gradbena
dovoljenja izdajajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku, razen če poseben zakon
za določeno vrsto objekta na določeni lokaciji izrecno ne določa drugače.
Na območjih, ki se urejajo s prostorskim redom, se gradbena dovoljenja izdajajo v
posebnem ugotovitvenem postopku (ZGO-1, 60. člen).
Značilnosti skrajšanega ugotovitvenega postopka po ZUP in po uveljavljeni sodni
doktrini je, da v postopku ni stranskih udeleţencev, da se ne zaslišujejo priče,
izvedenci, ne opravljajo ogledi, ne pridobivajo soglasja in da se ne izvede glavna
obravnava (Jerovšek, 2008, str. 169).
Uradna oseba odloči po skrajšanem ugotovitvenem postopku:
1. če je stranka v svoji vlogi navedla dejansko stanje tako popolno, da se lahko
ugotovi na podlagi njene vloge ali na podlagi splošno znanih oziroma organu znanih
dejstev (prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje);
2. če se dejansko stanje lahko ugotovi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc
(potni list);
3.
če gre za zadevo, ki se lahko reši na podlagi verjetno izkazanih dejstev in
okoliščin ter nihče ne ugovarja postavljenemu zahtevku in iz vseh okoliščin izhaja, da
je treba zahtevku ugoditi;
4. če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlagati, dejstva
pa so dokazana ali vsaj verjetno izkazana. Nujni ukrepi so dani, če obstaja nevarnost
za ţivljenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali premoţenje večje
vrednosti (144. člen ZUP).
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Za navedeno 3. in 4. točko zadostuje, da se dejansko stanje ugotovi samo z
verjetnostjo in se ne izvaja dokazni postopek po pravilih o dokazovanju (167. člen
ZUP). Dopusten je niţji standard dokazovanja (glej načelo materialne resnice). V
skrajšanem ugotovitvenem postopku mora organ izdati odločbo v primeru iz 4. točke
takoj ali čim prej, v vseh primerih pa najpozneje v enem mesecu od vloţitve
zahtevka oziroma začetka postopka po uradni dolţnosti (Jerovšek, 2007, str. 79).
Na zahtevo investitorja lahko pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda
gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem postopku tudi za gradnjo manj
zahtevnega objekta, ki ni predvidoma na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
da je predmet gradbenega dovoljenja stanovanjska stavba, ki ima pritličje
in največ tri nadstropja z mansardo,
da iz vplivnega območja objekta, prikazanega z mejo v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da to vplivno območje ne sega
preko meje gradbene parcele,
da iz prikaza komunalnih priključkov in dostopa v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izhaja, da ti priključki ne potekajo po sosednjih
zemljiščih,
da je takšna stavba od meje sosednjih zemljišč oddaljena najmanj polovico
svoje višine, merjeno od terena do kapi, ali pa da so, če je ta oddaljenost
manjša, pridobljene notarsko overjene izjave lastnikov sosednjih zemljišč
in objektov, da se strinjajo z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma, če takšni lastniki
takšno izjavo dajo na zapisnik pri pristojnem gradbenem organu,
da nameravana gradnja ne leţi na območju, ki je s posebnimi predpisi
opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali
pa da je, če leţi nameravana gradnja na območju takšnega varovalnega
pasu, pridobljeno soglasje upravljalca objekta gospodarske javne
infrastrukture in
da nameravana gradnja ne leţi na območju, ki je varovano po predpisih o
varstvu kulturne dediščine ali po predpisu o ohranjanju narave, ali pa da
je, če leţi nameravana gradnja na območju, ki je varovano po predpisih o
varstvu kulturne dediščine oziroma ohranjanju narave, pridobljeno
kulturnovarstveno oziroma naravovarstveno soglasje.
Če niso predloţeni razlogi za skrajšani ugotovitveni postopek, organ izvede posebni
ugotovitveni postopek.
Značilnost posebnega ugotovitvenega postopka je v tem, da uradna oseba odreja
vrsto, kraj, način, roke in čas ugotovitvenih in dokaznih dejanj. Zlasti določa, katera
dejanja se bodo opravila, in izdaja naloge za njihovo izvršitev, določa vrstni red
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dejanj in roke za njihovo izvedbo, določa narok za ustno obravnavo oziroma za
zaslišanja. Zbrati mora vsa dejstva in izvesti vse dokaze za ugotovitev dejanskega
stanja v konkretni zadevi (145. člen). Ugotovitveni in dokazni postopek lahko izvaja
na ustni obravnavi ali zunaj nje. Dokaze lahko izvaja do obravnave s predloţitvijo
pisnih dokaznih sredstev, na obravnavi pa ustno v neposrednem stiku med uradno
osebo in stranko.
Uradna oseba lahko od stranke zahteva, naj predloţi dokazila, na katera se sklicuje,
če jih organ nima ali jih ne more pridobiti.
Uradna oseba mora stranki omogočiti, da se udeleţuje ugotovitvenega postopka in
da v postopku nenehno dopolnjuje svoj zahtevek oziroma se brani, če postopek teče
zoper njo.
Stranka ima pravico, da v ugotovitvenem postopku na obravnavi ali zunaj nje pisno
ali ustno:
1. navaja nova dejstva in nove okoliščine;
2. sodeluje pri izvedbi dokazov;
3. izpodbija ugotovitve uradne osebe oziroma navedbe prič ali izvedencev;
4. se izreče o vseh predlogih in ponujenih dokazih;
5. postavlja vprašanja drugim ali nasprotnim strankam, pričam in izvedencem;
6. se med ugotovitvenim postopkom lahko seznanja z vsebino spisa in uspehom
celotnega ugotovitvenega postopka.
Stranka ima pred izdajo odločbe pravico, da se izreče o vseh dejstvih, zbranih in
izvedenih v postopku.
V posebnem ugotovitvenem postopku se lahko odloča:
predhodnem vprašanju,
lahko se izvede ustna obravnava (Jerovšek, 2007, str. 80).
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5 IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA
Po končanem dokaznem in ugotovitvenem postopku mora uradna oseba odločiti o
pravici, obveznosti ali pravni koristi pravne ali fizične osebe. Na vrsto oziroma
vsebino odločitve vpliva presoja vseh zbranih dokazov o dejstvih in okoliščinah, ki jih
je uradna oseba v postopku zbrala in preučila, odločitev organa pa je izraţena kot
konkreten upravni akt (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 240).
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je
nameravana gradnja v skladu z izvedbenskim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali
rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne
bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero
predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (ZGO-1, 2. člen).
Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa za njegov del, ki pomeni
tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati, če se
objekt gradi oziroma rekonstruira po delih in to tudi opredeljuje projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 67. člen).
5.1

VSEBINA GRADBENEGA DOVOLJENJA

Vsaka odločba mora biti označena kot taka. Izjemoma se lahko z zakonom ali
odlokom samoupravne lokalne skupnosti določi, da je lahko odločba tudi drugače
poimenovana.
Odločba se izda pisno. Izjemoma se lahko v primerih, ki jih določa zakon, odloči tudi
ustno.
Pisna odločba mora imeti:
1. uvod,
2. naziv,
3. izrek ali dispozitiv,
4. obrazloţitev,
5. pouk o pravnem sredstvu,
6. podpis uradne osebe, ki je odločbo izdala,
7. ţig organa oziroma elektronski podpis uradne osebe in organa,
8. številko, datum, če ju ni nad uvodom,
9. odredbe, komu naj se vroči (ZUP, 210. člen).
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Poleg sestavin, ki so z ZUP predpisane za pisno odločbo, mora gradbeno dovoljenje v
izreku vsebovati tudi osnovne podatke o zemljišču, natančne podatke o lokaciji in
vrsti objekta, podatke o projektu in datumu njegove izdelave ter čas veljavnosti
gradbenega dovoljenja, v primeru nadomestne gradnje pa tudi datum, do katerega
je treba odstraniti nadomeščeni objekt.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, lahko pa tudi druge listine, če tako
določa zakon, so sestavni del gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 68. člen).
Da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja sestavni del gradbenega
dovoljenja, je pomembno za presojo, ali je objekt izveden v skladu z gradbenim
dovoljenjem, ki jo mora opraviti komisija oziroma upravni organ v postopku izdaje
uporabnega dovoljenja (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 164).
5.2

ROK ZA IZDAJO ODLOČBE

Odločba mora biti v postopku, ki teče na zahtevo stranke, izdana najkasneje v roku
enega meseca, če ni potreben ugotovitveni postopek, torej v skrajšanem
ugotovitvenem postopku. Kadar je za izdajo odločbe potreben poseben ugotovitveni
postopek, mora biti odločba izdana in vročena stranki najpozneje v dveh mesecih
(Breznik et al., 2004, str. 668).
Če stranka vloţi nepopolno vlogo in jo po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo
odločbe od dne, ko je organ prejel dopolnitev vloge. En ali dvomesečni rok za izdajo
odločbe pa ne teče, ko je postopek prekinjen, npr. zaradi rešitve predhodnega
vprašanja (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 375).
Če rok za izdajo odločbe poteče, organ ne izgubi pravice opraviti to dejanje.
Zamuda inštrukcijskega roka (inštrukcijski rok predstavlja navodila ali napotilo
organu, naj v določenem roku opravi določeno procesno dejanje – organ naj npr. v
enem mesecu izda odločbo, če vodi skrajšani ugotovitveni postopek, oz. v dveh
mesecih, če vodi posebni ugotovitveni postopek) za izdajo odločbe pa pomeni molk
organa.
Molk se šteje kot zavrnitev zahtevka, kar pa ima za posledico:
da lahko stranka vloţi pritoţbo;
da lahko oziroma mora nadzorstveni organ prevzeti zadevo.
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5.3

VROČITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Vročanje je v gradbenem postopku pomembno dejanje, ki se nikakor ne sme
podcenjevati, saj ima pomembne pravne posledice tako za dokument, ki ga je treba
vročiti, kot za organ, ki ga je izdal, in za tistega, ki mu je namenjen. Odločba, izdana
v upravnem postopku, pravno učinkuje šele potem, ko je vročena stranki. Od dneva
vročitve teče rok za pritoţbo, z vročitvijo so stranke seznanjene s svojimi pravicami
in obveznostmi, od vročitve pa je tudi odvisno, kdaj bo odločba postala dokončna,
pravnomočna in izvršljiva. V zvezi z vročanjem se postavljajo vprašanja, povezana s
tem, kaj se vroča, komu, kje, kdaj, po kom in kako (Grafenauer in Breznik, 2005, str.
229).
Tudi ZGO-1 govori o vročitvi odločbe, in sicer določa način vročitve, komu jo je treba
vročiti ter s katerimi prilogami. Navedeno je treba upoštevati kot dopolnitev določil
ZUP, ki govorijo o vročanju. 69. člen ZGO-1 določa, da se gradbeno dovoljenje v
skladu z določbami ZUP vroči z vročilnico (osebno vročanje):
investitorju in
drugim strankam v postopku.
Pošlje (navadno vročanje) pa se:
vsem pristojnim soglasjedajalcem, ki so dali soglasje,
pristojnemu upravnemu organu za prostorske zadeve tiste občine, na katere
območju naj bi se izvedla gradnja, ter
pristojnemu gradbenemu inšpektorju.
Zgoraj navedeni člen ţeli poudariti, da se odločba strankam vroča (v smislu ZUP),
drugim navedenim subjektom oziroma organom pa se samo pošlje.
5.4
DOKONČNOST, PRAVNOMOČNOST IN IZVRŠLJIVOT GRADBENEGA
DOVOLJENJA
Odločba postane dokončna, ko se ne more več izpodbijati s pritoţbo (224. člen ZUP),
ko je izčrpana oziroma ta ni bila vloţena.
In sicer:
1. ko se odločba vroči stranki, če pritoţba ni dovoljena;
2. ko preteče rok za pritoţbo, če pritoţba ni bila vloţena (hkrati nastopi dokončnost
in pravnomočnost, ker tisti, ki ne uporabi pravice do pritoţbe, nima pravice do
sodnega varstva);
3. ko se vroči drugostopenjska odločba stranki, s katero je pritoţba zavrnjena, ali
sklep, s katerim se pritoţba zavrţe.
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Z dokončnostjo odločbe lahko začne stranka izvajati svojo pravico, če zakon ne
določa drugače. Če pa gre za obveznostno odločbo, se lahko začne izvršba, če
stranka obveznosti ni izpolnila.
Zoper dokončno odločbo je dovoljeno še sodno varstvo v upravnem sporu ali
kakšnem drugem sodnem postopku, na primer zoper pokojninske odločbe je dovoljena toţba na delovno in socialno sodišče (Jerovšek, 2007, str. 101).
Odločba postane pravnomočna, ko se ne more več izpodbijati v upravnem sporu
pred upravnim sodiščem ali v drugem sodnem postopku pred kakšnim drugim
sodiščem, na primer pred delovnim in socialnim sodiščem v zdravstvenih in
pokojninskih zadevah.
Odločba je pravnomočna:
1. ko preteče rok za pritoţbo, če pritoţba ni bila vloţena (hkrati nastopi dokončnost
in pravnomočnost, ker tisti, ki ne uporabi pravice do pritoţbe, nima pravice do
sodnega varstva);
2. ko preteče 30-dnevni rok za toţbo na sodišču, če toţba ni vloţena;
3. ko preteče 15-dnevni rok za pritoţbo, če pritoţba zoper prvostopenjsko odločbo
sodišča ni vloţena;
4. ko Vrhovno sodišče RS oz. Višje delovno in socialno sodišče pritoţbo zavrţe ali
zavrne ali meritorno odloči.
Odločba lahko postane tudi le delno dokončna in pravnomočna, če se in kadar se s
pritoţbo ali toţbo izpodbijajo posamezni od drugih neodvisni deli ali točke izreka. Ko
postane odločba dokončna oziroma pravnomočna, lahko stranka pri prvostopenjskem
organu zahteva potrditev dokončnosti oziroma pravnomočnosti odločbe. Potrditev je
lahko delna ali popolna. Delno se lahko potrdi, če posamezni deli izreka niso med
seboj povezani in soodvisni. V tem obsegu postane tudi izvršljiva.
Pravnomočno odločbo je mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti samo z
izrednimi pravnimi sredstvi (Jerovšek, 2007, str. 102).
Odločba postane izvršljiva hkrati z dokončnostjo, razen če je v izreku odločbe
klavzula, da vloţena pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe. V tem primeru je
prvostopenjska odločba izvršljiva z dnem vročitve oziroma z dnem izteka
izpolnitvenega – paricijskega roka, če je določen.
Izjemoma pa je izvršljiva s pravnomočnostjo, kadar zakon to izrecno določa (primer:
gradbeno dovoljenje) (Jerovšek, 2007, str. 103).
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Če se vse stranke po vročitvi gradbenega dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri
pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve odpovejo pravici do pritoţbe
oziroma pravici do sproţitve upravnega spora, postane odločba pravnomočna z
dnem, ko se pravici do pritoţbe oziroma pravici do sproţitve upravnega spora
odpove zadnja stranka. S tem nastopi izvršljivost gradbenega dovoljenja.
Odpoved pravici do pritoţbe, ki povzroči pravnomočnost gradbenega dovoljenja,
omogoča investitorju gradnjo praviloma brez tveganj za začetek in dokončanje
gradnje. Drugačen je poloţaj, če začne z gradnjo po dokončnosti dovoljenja in torej
pred pravnomočnostjo. Zakon odgovornost za takšno gradnjo prenaša na
investitorja, če bi stranka v upravnem sporu dosegla odpravo gradbenega dovoljenja
(Jerovšek, 2008, str. 171).
Izvršljiva je odločba torej:
1. ko se vroči stranki, če pritoţba ni dovoljena;
2. ko preteče rok za pritoţbo, če pritoţba ni vloţena;
3. ko se vroči stranki, če pritoţba ne zadrţi izvršitve;
4. ko se vroči odločba drugostopenjskega organa, s katero se pritoţba zavrne, ali
sklep, s katerim se pritoţba zavrţe;
5.
z vročitvijo drugostopenjske odločbe, s katero je bila nadomeščena
prvostopenjska odločba;
6. z nastopom pravnomočnosti sodne odločbe, kadar je izvršljivost po posebnem
zakonu vezana na pravnomočnost upravne odločbe (ZUP, 224. člen).
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6 PRAVNA SREDSTVA ZOPER IZDANO DOVOLJENJE
Pravno sredstvo je z Ustavo RS zagotovljena pravica vsakogar, da izpodbija
nezakonite in neprimerne upravne akte, izdane v upravnem postopku. Po 25. členu
Ustave RS je vsakomur zagotovljena pravica do pritoţbe ali drugega pravnega
sredstva proti odločitvam sodišč in drugih drţavnih organov, organov lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Po 157. členu Ustave RS je dovoljen upravni
spor zoper nezakonite dokončne posamične upravne akte omenjenih organov, po
158. členu pa so dovoljena še izredna pravna sredstva zoper pravnomočne
posamične upravne akte omenjenih organov (Jerovšek, 2007, str. 137).
Namen pravnih sredstev je zagotoviti pravilno in zakonito delo in odločanje, to je
zakonitost v materialnem in formalnem pogledu ter varovati pravice strank in
zavarovati javne koristi. Predmet izpodbijanja s pravnimi sredstvi je izrek odločbe, saj
se z njim odloči o zadevi. Pravna sredstva, ki se uporabljajo zoper odločbe, izdane v
upravnih postopkih, so predvidena z ZUP. V širšem pomenu pa med sredstva za
zavarovanje zakonitosti ter pravic in obveznosti štejemo tudi:
upravni spor kot obliko sodnega nadzora nad zakonitostjo dokončnih upravnih
odločb, izdanih v upravnem postopku,
ustavno pritoţbo kot institut varstva ustavnih pravic,
sodno varstvo v okviru Evropskega sodišča za človekove pravice in
pravne moţnosti, ki obstajajo pri Sodišču Evropskih skupnosti.
Pravna sredstva v okviru upravnega postopka delimo na:
redna pravna sredstva, ki so pravzaprav nadaljevanje rednega upravnega
postopka; edino redno upravno sredstvo po ZUP je pritoţba, s katero se
izpodbija konkretni upravni akt, ki še ni postal dokončen,
izredna pravna sredstva, to so pravna sredstva, ki omogočajo presojo
zakonitosti dokončnih upravnih aktov. Po ZUP poznamo 5 izrednih pravnih
sredstev, in sicer obnova postopka, sprememba in odprava odločbe v zvezi z
upravnim sporom, odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici,
izredna razveljavitev odločbe in ničnost odločbe.
Na podlagi pravnih sredstev se lahko odločbo odpravi, razveljavi, izreče za nično ali
spremeni (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 385).
Zoper gradbeno dovoljenje oziroma zavrnilno odločbo je dovoljena pritoţba v 8 dneh
od dneva vročitve, kar je v primerjavi z določbo 235. člena ZUP (ki določa 15-dnevni
pritoţbeni rok) posebnost omenjenega posebnega upravnega postopka. V drugem
odstavku 70. člena pa ZGO-1, drugače kot ZUP, določa moţnost odpovedi pritoţbi
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oziroma posledično upravnemu sporu pisno ali ustno na zapisnik pri organu
izdajatelju, kar posledično vodi v takojšnjo pravnomočnost dovoljenja.
ZGO-1 pa posebno navaja primer, ko se vlaga pritoţba zato, ker pritoţniku ni bila
dana moţnost udeleţbe v postopku kot stranskemu udeleţencu, ker ta meni, da je
vplivno območje objekta prikazano napačno, ali ker meni, da je predvidena gradnja v
nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom. V tem primeru je treba najpozneje v 15
dneh po vloţeni vlogi pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve predloţiti
ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da je vplivno območje v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja prikazano napačno oziroma da je predvidena gradnja v
nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom. Če pritoţnik s pritoţbo zoper gradbeno
dovoljenje uspe, mu je investitor dolţan povrniti vse stroške, ki jih je imel v zvezi z
naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja.
Odločba o pritoţbi mora biti izdana in vročena stranki takoj, ko je to mogoče,
najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je organ prejel popolno pritoţbo.
Zoper izdano gradbeno dovoljenje je moţna tudi uporaba izrednih pravnih sredstev.
ZGO-1 pa posebej navaja primer, ko se predlaga obnova postopka, ker pritoţniku ni
bila dana moţnost udeleţbe v postopku kot stranskemu udeleţencu ipd., takrat je
treba predlogu za obnovo postopka najpozneje v 15 dneh po vloţeni vlogi pri
pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve predloţiti ekspertno mnenje, iz
katerega izhaja, da je vplivno območje v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja prikazano napačno oziroma da je predvidena gradnja v nasprotju z
izvedbenim prostorskim aktom (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 244 in 245).
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7 UPORABNO DOVOLJENJE
Pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja se neredko pozablja na povezanost
različnih upravnih storitev v razmerju do stranke, saj se ne izhaja iz njenega
ţivljenjskega poloţaja. Tipičen primer je povezanost postopkov izdaje gradbenega,
nato uporabnega in še obratovalnega dovoljenja. Pri tem je posebno vprašanje, ali
morebitna odprava gradbenega dovoljenja (v pritoţbenem postopku ali pred
sodiščem) pomeni odpravo preostalih dveh dovoljenj, torej upravnega oziroma še
obratovalnega, po uradni dolţnosti in če da, do katerega trenutka. Večina meni, da
je tako, saj 89. člen ZGO-1 kot pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja določa
»dokončno« gradbeno dovoljenje (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 245 in 246).
Uporabno dovoljenje opredeljuje Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) oziroma Zakon o
urejanju prostora (ZureP-1). Namen uporabnega dovoljenja je, da se po končani
gradnji objekta ugotovi, ali je le-ta zgrajen v skladu s projektno dokumentacijo in
posredno s prostorskim ureditvenim planom. Preveri se, ali so bili ob gradnji
upoštevani vsi predpisi in standardi in ali objekt za okolico ne bo imel motilnih
vplivov oziroma ne bo ustvarjal večje škode, kot je bilo predvideno v projektu.
Ugotovi se, ali so oprema in inštalacije vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo.
V postopku pridobitve uporabnega dovoljenja se pridobi uradno potrdilo, da se
objekt lahko prične uporabljati. Uporablja se lahko v skladu z navodili obratovanja in
vzdrţevanja, ki jih je treba predloţiti ob tehničnem pregledu objekta.
Investitor pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloţi zahtevo za
izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, da je objekt zgrajen
oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je mogoče
uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del. Zahtevo za izdajo uporabnega
dovoljenja mora investitor vloţiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila
izvajalca, da je gradnja končana, sicer jo lahko vloţi izvajalec.
Upravni organ imenuje komisijo za tehnični pregled in določi njegov datum. V
komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih soglasjedajalcev,
ki so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Sklep se vroči
investitorju in članom komisije. Vsak soglasjedajalec se brez pripomb lahko odpove
pravici sodelovati na tehničnem pregledu, če pa se tehničnega pregleda ne udeleţi,
se šteje, da nima pripomb.
Investitor mora na dan tehničnega pregleda predloţiti komisiji projekt izvedenih del,
gradbeni dnevnik, geodetski načrt zemljišč po končani gradnji, dokazilo o
zanesljivosti ter projekt za vzdrţevanje in obratovanje objekta s predpisano vsebino
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in druge podatke oziroma dokazila, če so predpisani. S tehničnim pregledom se mora
ugotoviti, ali je projekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in veljavnimi
gradbenimi predpisi, ali je zanesljiv in varen ter ali je izdelan geodetski načrt novega
stanja.
Po končanem tehničnem pregledu objekta pristojni upravni organ za gradbene
zadeve izda odločbo, s katero izda uporabno dovoljenje, ali odredi odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti, ali odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih
meritev obratovalnega monitoringa, če so predpisane. Upravni organ zavrne izdajo
uporabnega dovoljenja, če ima objekt takšne pomanjkljivosti, da predstavlja nevarno
gradnjo, in teh pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti.
V upravnem postopku izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju imajo pravico
sodelovati samo udeleţenci pri graditvi objekta, v komisijo imenovani predstavniki
pristojnih soglasjedajalcev ter predstavniki inšpekcij.
Po izvedeni odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti se ponovno opravi tehnični pregled.
Če upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da ni potreben ponovni tehnični
pregled, izda uporabno dovoljenje. Pri takem ponovnem tehničnem pregledu, ki ga
lahko opravi tudi posamezni član komisije, se pregledajo samo odpravljene
pomanjkljivosti (Blaganje, 2007, str. 160–161).
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8 ANALIZA POSTOPKOV IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA NA
UE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2006 IN 2007
V času od 16. 6. 08 do 10. 7. 08 sem na Upravni enoti Škofja Loka opravljala
obvezno študijsko prakso. Prvi teden prakse sem opravljala na Oddelku za občo
upravo in skupne zadeve, in sicer v sprejemni pisarni oz. v vloţišču. Preostali čas
prakse pa sem bila na Oddelku za okolje in prostor pri mentorju, kjer sem spoznala
postopek izdaje gradbenega dovoljenja.
Naslov problemske naloge, ki sem jo naredila v času študijske prakse, je Analiza
postopkov izdaje gradbenih dovoljenj na Upravni enoti Škofja Loka. V nalogi sem
poleg opisa organizacije in kadrovskih analiz naredila tudi analizo o gradbenih
zadevah. Vzela sem podatke za leto 2006 in leto 2007 in naredila analizo o
posameznih fazah postopka izdaje gradbenega dovoljenja.
Ker se mi zdijo dobljeni rezultati zanimivi in so skladni s konceptom in temo moje
diplomske naloge, sem se odločila, da jih vključim v diplomsko nalogo.
8.1

ŠTEVILO IN VRSTA GRADBENIH ZADEV V LETU 2006 IN 2007
Tabela 1: Število in vrsta zadev v letu 2006 in 2007
2006
194
29
5
228

Začetih zadev proučevanem letu
Nerešene zadeve iz preteklega leta
Zadeve vrnjene v ponovni postopek
Skupaj

V%
85,09
12,72
2,19
100,00

2007
226
36
1
263

V%
85,93
13,69
0,38
100,00

Vir: UE Škofja Loka
Leta 2006 je Upravna enota Škofja Loka začela 194 zadev za izdajo gradbenega
dovoljenja, leta 2007 pa 226 zadev, kar pomeni, da je bilo leta 2007 32 zadev več
kot leto prej. Tudi število nerešenih zadev iz preteklega leta se je leta 2007 povečalo.
Leta 2006 je bilo nerešenih zadev 29, leta 2007 pa se je število povečalo na 36
zadev. Zmanjšalo pa se je število zadev, vrnjenih v ponovni postopek z odločbo
organa druge stopnje in upravnega oz. ustavnega sodišča. Leta 2006 je bilo takih
zadev 5, leta 2007 pa samo 1.
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Leta 2006 je bilo skupaj 228 zadev, od tega je bilo 85,09 % takih, ki so bile začete
tega leta, 19,72 % nerešenih zadev iz leta 2005 in 2,19 % zadev, vrnjenih v ponovni
postopek.
Leta 2007 je bilo skupaj 263 zadev, skoraj 86 % zadev je bilo začetih istega leta,
13,69 % je bilo nerešenih iz preteklega leta, samo 0,38 % pa je bilo zadev, vrnjenih
v ponovni postopek.
Slika 1: Število in vrsta zadev v letu 2006 in 2007
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Vir: UE Škofja Loka
V prejšnji točki sem ugotovila, je bilo leta 2006 skupaj začetih 192, leto kasneje pa
239 zadev. Zadeva je rešena, ko upravni organ izda odločbo oziroma sklep.
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8.2

PRIKAZ REŠENIH ZADEV PO STRUKTURI ZA LETO 2006 in 2007

V spodnji tabeli sem razdelila rešene zadeve na ugodene, zavrnjene, ustavljene in
zavrţene. Ugodena zadeva v primeru postopka izdaje gradbenega dovoljenja je, ko
upravni organ izda gradbeno dovoljenje.
Tabela 2: Struktura rešenih zadev za leto 2006 in 2007
2006
19
3
3
167
192

Zavrţenih
Ustavljenih
Zavrnjenih
Ugodenih
Skupaj

V%
9,90
1,56
1,56
86,98
100,00

2007
32
3
10
194
239

V%
13,39
1,26
4,18
81,17
100,00

Vir: UE Škofja Loka
Leta 2006 je bilo od skupaj 192 rešenih zadev 19 zavrţenih, po 3 ustavljene in
zavrnjene ter 167 ugodenih zadev. Leta 2007 pa je od skupno 139 rešenih zadev bilo
kar 32 zavrţenih, 3 ustavljene, 10 zavrnjenih in 194 ugodenih zadev. Kot sem pri
točki 8.1 ugotovila, da je bilo leto 2007 uspešnejše od leta 2006 po odstotkih rešenih
zadev in manjšem odstotku nerešenih zadev, pa je upravni organ v letu 2006 v
večjem odstotku ugodil vlogam investitorjev. Bil je tudi manjši odstotek zavrţenih in
zavrnjenih zadev kot leta 2007.
Slika 2: Struktura rešenih zadev za leto 2006 in 2007
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Vloga se namreč zavrţe:
če zadeva ni upravna zadeva oz. ni mogoče o njej odločati v upravnem postopku,
če oseba, ki vlaga vlogo, ne uveljavlja kakšne svoje pravice ali pravne koristi
oziroma
če po zakonu ne more biti stranka v tem postopku,
če vloga ni bila vloţena v predpisanem roku,
če o tej zadevi ţe teče upravni ali sodni postopek ali če je o zadevi ţe bilo
pravnomočno odločeno z odločbo, s katero je stranka pridobila pravico ali ji je
bila naloţena obveznost.
Zahtevek se zavrţe tudi, če je bila izdana zavrnilno odločba in se dejansko stanje ali
pravni predpis, na katerega se zahtevek opira, po zavrnitvi zahtevka ni spremenil
(ZUP, 129. člen).
(Jerovšek, 2007, str. 97).
Postopek se ustavi oz. prekine s sklepom:
če stranka umre in pravica ali obveznost oziroma pravna korist, ki se uveljavlja v
postopku, lahko preide na pravne naslednike; prekinitev traja dokler v postopek
ne vstopi pravni naslednik ali skrbnik zapuščine,
če stranka izgubi poslovno sposobnost, pa v postopku nima pooblaščenca in se ji
ne postavi začasnega zastopnika; prekinitev traja, dokler stranka nima zakonitega
zastopnika,
če zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno sposobnost, stranka pa
nima pooblaščenca ali zakonitega zastopnika in se ji tudi ne postavi začasni
zastopnik; prekinitev traja, dokler stranka nima zakonitega zastopnika,
če so za stranko nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka;
prekinitev traja, dokler ne vstopi v postopek kot zakoniti zastopnik stečajni
upravitelj,
če organ sklene, da ne bo sam reševal predhodnega vprašanja, oziroma ga po
zakonu ne more reševati; prekinitev traja, dokler predhodno vprašanje ni
dokončno oziroma pravnomočno rešeno.
S prekinitvijo prenehajo teči vsi roki za procesno dejanje, prav tako tudi ne teče rok
za izdajo odločbe. Zoper sklep, s katerim se prekine postopek, je dovoljenja pritoţba,
ki pa sklepa ne zadrţi (ZUP, 153. člen).
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8.3

PRIKAZ ŠTEVILA PRITOŢB V LETU 2006 in 2007
Tabela 3: Število pritoţb v letu 2006 in 2007

Rešenih
Odstopljenih
organu 2. st.
Nerešenih
Skupaj

2006
1

V%
11,11

2007
0

8
0
9

88,89
0,00
100,00

5
1
6

V%
0,00
83,33
16,67
100,00

Vir: UE Škofja Loka
Leta 2006 je upravni organ prejel skupno 9 pritoţb, od tega jih je 8 odstopil v
reševanje organu 2. stopnje, 1 pritoţbo pa je upravni organ rešil na 1. stopnji.
Leta 2007 je upravni organ skupno prejel 6 pritoţb, od tega jih je 5 odstopil v
reševanje organu 2. stopnje, 1 pritoţba pa je ostala do konca leta nerešena.
Tu lahko ugotovimo, da se je število prejetih pritoţb v letu 2007 glede na leto 2006
zmanjšalo za eno tretjino.
Slika 3: Število pritoţb v letu 2006 in 2007
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Skupaj

Tako krajevna kot stvarna pristojnost sta v ZUP določeni kot izključni. O vsaki zadevi
je torej dolţan in ima pravico odločati točno določen organ. To pomeni, da
nepristojni organ ne more prevzeti upravne zadeve, ki sodi v pristojnost drugega
organa, tudi če bi se pristojni organ s tem strinjal, razen če zakon tako določa in če
so izpolnjeni v zakonu določeni pogoji. Za tako izjemo gre v primeru molka organa,
ko stvarno pristojnost zaradi nedejavnosti organa prve stopnje prevzame
drugostopenjski, pritoţbeni organ (Breznik et al., 2008, str. 126).
8.4
ŠTEVILO IN VRSTA INVESTITORJA TER ŠTEVILO
POOBLAŠČENCEV ZA LETO 2006 in 2007
Gradbeno dovoljenje vloţi investitor, ki pa je lahko fizična oseba ali pravna oseba.
Posebej pa sem ločila tudi občine, da pribliţno vidimo, koliko vlog za gradbeno
dovoljenje vloţi občina na leto.
Ne smemo pa pozabiti, da Upravna enota Škofja Loka posega na območje štirih
občin in sicer na občino Škofja Loka, Ţiri, Gorenja vas – Poljane in Ţelezniki, zato
število, ko je bila investitor občin, zajema vse štiri občine.
Tabela 4: Število in vrsta investitorjev za leto 2006 in 2007
Leto
2006
Fizična
oseba
Pravna
oseba
Občina
SKUPAJ

V%

Leto
2007

V%

153

78,87

154

68,14

25
16
194

12,89
8,25
100,00

59
13
226

26,11
5,75
100,00

Vir: UE Škofja Loka
Iz tabele je razvidno, da je v obeh letih bil največkrat investitor fizična oseba, na
drugem mestu je bil investitor pravna oseba, na tretjem mestu pa občina. Ta
podatek ni nobeno presenečenje, saj se danes veliko ljudi odloča za gradnjo
stanovanjske hiše in to so ponavadi fizične osebe. Ko pa je investitor pravna oseba,
gre največkrat za gradnjo stanovanjskih hiš za prodajo ali pa za gradnjo kakšnih
poslovnih zgradb.
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Slika 4: Prikaz strukturnih odstotkov investitorjev za leto 2006 in 2007
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Iz grafa je razvidno, da je leta 2006 bilo nekaj odstotkov več kot leto kasneje fizičnih
oseb, ki so bile investitor, zato pa je bil odstotek pravnih oseb, ki so bile investitor,
manjši kot leto kasneje. Odstotek občin, ki so bile investitor, pa je pribliţno enak.
ZGO-1 v 2. členu določa, da je lahko investitor pravna ali fizična oseba, ki naroči
graditev objekta ali ki jo sam izvaja.
8.5

ŠTEVILO POPOLNIH IN NEPOPOLNIH VLOG

Ko upravni organ oz. usluţbenec, ki vodi postopek, dobi vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja, najprej pogleda, je vloga popolna. Če vloga ni popolna, pošlje stranki
poziv za dopolnitev vloge. Pri vlogi stranke največkrat pozabijo navesti številke parcel
po katerih poteka infrastruktura, navedejo le številko parcele, na kateri bodo gradili.
Če je vloga popolna oziroma če stranka nepopolno vlogo dopolni, potem usluţbenec
pregleda projektno dokumentacijo, in če ta ni popolna, pošlje stranki poziv za
dopolnitev projektne dokumentacije. Tu največkrat manjkajo razna soglasja ali
strank, ki so v območju za določitev strank, ali pa npr. občine, Elektra, …
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Tabela 5: Število in odstotek popolnih in nepopolnih vlog za leto 2006 in 2007
število za
leto 2006
Popolna
vloga
Nepopolna
vloga
Skupaj

V%

število za
leto 2007

V%

16

8,25

48

21,24

178
194

91,75
100,00

178
226

78,76
100,00

Vir: UE Škofja Loka
Leta 2006 je bilo od skupno 194 zadev oz. vlog 16 takšnih, ki so bile popolne.
Naslednje leto pa je od skupno 226 zadev bilo 48 popolnih.
Leta 2006 je bilo 8,25 odstotka popolnih vlog, leto kasneje pa se je odstotek povečal
na 21,24.
Slika 5: Struktura popolnih in nepopolnih vlog za leto 2006 in 2007
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Vir: UE Škofja Loka
Ko uradna oseba prejme vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, mora preveriti, ali je
ta popolna.
Organ lahko na obrazcu vloge, ob sprejemu vloge ali z dopisom za dopolnitev vloge
zahteva od stranke, da navede svojo uradno dodeljeno identifikacijsko številko, če je
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to potrebno zaradi identifikacije stranke ali zaradi pridobivanja podatkov iz uradnih
evidenc (ZUP, 66. člen).
8.6

POVPREČNI ČAS REŠEVANJA UPRAVNIH ZADEV V DNEVIH

Računala sem povprečni čas reševanja upravnih zadev od dneva popolne vloge do
izdaje sklepa ali odločbe.
Tabela 6: Povprečni čas reševanja v dneh za leto 2006 in 2007

Povprečni
čas 7 dni

Leto 2006

Leto 2007

14,32

11,28

Vir: UE Škofja Loka
Tu lahko vidimo, da je povprečni čas reševanja upravne zadeve od dneva popolne
vloge do izdaje sklepa ali odločbe leta 2006 trajal 14,32 dni, leto kasneje pa 11,28
dni.
Povprečni čas reševanja se je leta 2007 skrajšal, pa čeprav sem ţe prej ugotovila, da
je bilo leta 2007 več zadev kot leto prej.
Glede na to, da se število zaposlenih ni povečalo, lahko sklepam, da so mogoče bile
zadeve enostavnejše ali pa da so usluţbenci rešili več zadev v krajšem času.
Slika 6: Povprečni čas reševanja v dneh za leto 2006 in 2007
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leto 2007

9 ZAKLJUČEK
Gradnja stanovanjske hiše ali kakšnega drugega objekta je eden izmed največjih
projektov, s katerim se posameznik sreča v svojem ţivljenja. Ker pa je področje
gradbeništva tudi pravno urejeno, je najprej treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Na
poti do pravnomočnega gradbenega dovoljenja se posameznik srečuje z različnimi
opravili, ki jih mora opraviti v določenem vrstnem redu, sicer lahko hitro pride do
napak in s tem do izgube časa ter denarja. Zato se je treba projekta pridobitve
gradbenega dovoljenja in kasneje same gradnje, ki poleg projektne dokumentacije
obsega še vrsto drugih pomembnih sestavin, lotiti načrtovano in strateško.
Diplomska naloga obsega predstavitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja od
investitorjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa vse do izdaje odločbe. Pred
samim začetkom gradnje je priporočljivo, da investitor preveri, ali je na parceli, na
kateri namerava graditi, gradnja dopustna. Ta podatek je mogoče dobiti z
vpogledom v prostorski akt občine ali s prošnjo za izdajo lokacijske informacije, iz
katere je ta podatek tudi razviden. Pred vloţitvijo vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja mora biti urejena tudi pravica graditi, saj je to temeljni pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja, poskrbeti je treba tudi za morebitno plačilo komunalnega
prispevka in drugih dajatev, katerih plačilo je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
Projektno dokumentacijo, ki jo je treba priloţiti vlogi za izdajo gradbenega
dovoljenja, izdela pooblaščeni projektant.
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja se začne z vloţitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja pri pristojnem organu (upravna enota ali Ministrstvo za okolje
in prostor). Ko je investitorjeva vloga popolna in so k tej priloţene vse zahtevane
listine, uradna oseba nadaljuje s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja. V tem
postopku mora uradna oseba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen
ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo – gradbeno
dovoljenje.
Ko se z izdajo gradbenega dovoljenja dovoli gradnja, lahko investitor z njo začne
takoj po pravnomočnosti oziroma na svojo odgovornost lahko ţe po dokončnosti
gradbenega dovoljenja. V primeru, da pa se z izdano odločbo gradnja ne dovoli
oziroma se vlogi ne ugodi, pa ima investitor na razpolago redna in izredna pravna
sredstva. Ta lahko poleg investitorja uporabljajo tudi druge stranke v postopku ter
druge osebe, katerim je odločba posegla v pravice ali pravne koristi.
Pri pridobivanju gradbenih dovoljenj je več problemov, ker gre za kompleksno
področje, ki ga ni mogoče urediti enostavno. Po 1. januarju 2003 je postopek
natančno urejen, kar pa še vedno ne omogoča hitrega reševanja zadev. Nekateri
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projektanti se nad sedanjo ureditvijo pritoţujejo in zatrjujejo, da so postopki sedaj še
bolj zapleteni, kot v preteklosti. K hitrejšemu reševanju bi veliko pripomogle tudi
popolne vloge investitorjev, saj je bil, kot lahko izberemo iz rezultatov za leto 2006 in
2007 na UE Škofja Loka odstotek nepopolnih vlog zelo velik (okoli 80 %). S tem, ko
morajo uradne osebe pisati pozive za dopolnitev vloge, izgubijo veliko časa, na ta
račun pa se podaljša čas postopka za izdajo gradbenega dovoljenja.
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Priloga 1: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

INVESTITOR:
_______________________________________
ime in priimek oz. naziv pravne osebe
_______________________________________
naslov oz. sedež
_______________________________________
zastopnik ali pooblaščenec
_______________________________________
naslov zastopnika ali pooblaščenca
_______________________________________
kontaktni telefon
_______________________________________
UPRAVNA ENOTA:

ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA

Podpisani vložnik: _________________________________________________________________________________
vlagam zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Vrsta gradnje (ustrezno obkroži ali dopiši):


Gradnja novega objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava – ustrezno podčrtaj)



Rekonstrukcija objekta



Odstranitev obstoječega objekta



Sprememba namembnosti objekta

Identifikacija zemljišča
Gradnja bo na zemljišču oz. objektu s parc.št. ____________________________________ k.o. ___________________
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Priključki na infrastrukturo, če se objekt nanje priključuje bodo potekali po naslednjih zemljiščih:


Dovoz in dostop do javne ceste - po zemljišču parc.št. ________________________ k.o. ___________________



Vodovod

- po zemljišču parc.št. ________________________ k.o. ___________________



Kanalizacija

- po zemljišču parc. št. ________________________ k.o. ___________________



Elektrika

- po zemljišču parc.št. ________________________ k.o. ___________________



Vročevod

- po zemljišču parc.št. ________________________ k.o. ___________________



Plinovod

- po zemljišču parc.št. ________________________ k.o. ___________________



PTT

- po zemljišču parc.št. ________________________ k.o. ___________________



Drugo

- po zemljišču parc.št. ________________________ k.o. ___________________

Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt
Zahteva za izdajo dovoljenja se nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali nadzidavo objekta,
ki je bil zgrajen (ustrezno obkroži ali dopiši):


pred letom 1967



po 31.12.1966 na podlagi gradbenega dovoljenja št. ____________________________ z _____________________ .

Komunalni prispevek (ustrezno obkroži)


Zahtevo za odmero komunalnega prispevka je oziroma bo podal investitor pri pristojni občinski upravi sam.



Pristojno občinsko upravo, ki bo nato investitorju odmerila komunalni prispevek, naj obvesti upravni organ po
popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

PRILOGE:

-

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (najmanj 2 izvoda),

-

Dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano gradnjo ali če
investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto njega
posreduje občini upravni organ)
Dokazilo o pravici graditi (ni obvezno, če je pravica graditi vpisana v zemljiško
knjigo)

-

-

Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence)
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DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

-

Overjene pisne izjave strank (ni obvezno)

DA

NE

-

Druge listine, če tako določa zakon:

DA

NE

______________________________________
podpis investitorja oz. vložnika
______________________________________
žig (za pravne osebe)
______________________________________
datum
Po Zakonu o upravnih taksah je upravna taksa plačana v višini:
Za vlogo (tar.št. 1) __________________ EUR
Za odločbo (tar.št. 3) ________________ EUR

Drţavni portal e – uprava.
URL=»http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1337«. 10.08.2009.
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Priloga 2: Vzorec vloge za gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt
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Drţavni portal e – uprava.
URL=»http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1337«. 10.08.2009.
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Priloga 3: Zahteva za izdajo odločbe o odberi komunalnega prispevka

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Občinska uprava
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka

Tel.: 04/51 12 307

INVESTITOR

Fax : 04/51 12 318

POBLAŠČENEC
(obvezno priložiti pooblastilo)

_____________________________________________

_______________________________________________

(ime in priimek oz. naziv)

(ime in priimek oz. naziv)

_____________________________________________

_______________________________________________

(naslov)

(naslov)

_________________________________

________________________________________

(telefon)

(telefon)

ZAHTEVA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Na podlagi 10. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za Občino Škofja Loka (Ur. List RS, št. 34/2008) podajam zahtevo za odmero
komunalnega prispevka v zvezi z
gradnjo novega objekta, rekonstukcijo objekta, prenovo objekta, spremembo namembnosti
objekta, legalizacijo objekta, prizidavo objekta, nadzidavo objekta
(ustrezno podčrtajte)
na zemljišču, parc.štev. ________________________, k.o. ____________________.
PODATKI O OBSTOJEČEM STANJU: V primeru, da gre za rušitev starega in gradnjo novega
objekta, rekonstukcijo objekta, prenovo objekta, spremembo namembnosti objekta, prizidavo
ali nadzidavo objekta, priložite podatke o obstoječem objektu in podatke o obstoječi »gradbeni«
parceli:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__
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UPRAVNA TAKSA: Taksa po tar.št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 42/2007,
126/2007) v znesku 17,73 EUR se plača ob oddaji vloge v glavni pisarni Občine Škofja Loka ali
na podračun občinskih upravnih taks št. 01322-5220309159, sklic na št. 11 76228-7111002423045-05.
Datum :

--------------------------------(podpis investitorja ali pooblaščenca)

PRILOGE:
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – VODILNA MAPA IN ARHITEKTURA
V primeru, da investitor še ni zemljiškoknjižno lastnik zemljišča, mora priložiti notarsko
overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske
pravice.
Pooblastilo, v primerih, ko investitor ne vlaga sam.

Porta občine Škofja Loka.
URL=»http://postopki.skofjaloka.si/slo/main.asp?id=39C4BCFF«. 28.07.2009.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Vesna Mesec, študentka Fakultete za Upravo, univerzitetni študijski program Uprava I.
stopnja, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Postopek izdaje gradbenega
dovoljenja moja stvaritev. Pri delu sem uporabljala navedeno literaturo in vire.
Diplomsko delo je lektoriral Ludvik Kaluţa, prof. slovenskega in ruskega jezika.
Dovoljujem, da se diplomsko delo objavi na spletu v skladu s pravili Fakultete za Upravo.

Podpis avtorice:
V Ljubljani, dne 2. 10. 2009
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