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POVZETEK
Eni kompleksnejših upravnih postopkov v Slovenski ureditvi so nedvomno upravni
postopki s področja graditve objektov, bodisi na ravni države bodisi na ravni lokalne
skupnosti. Nemalokrat prihaja do navzkrižja interesov, na eni strani investitorjev, ki imajo
v interesu gradnjo po svojih idejah, na drugi strani je interes sosedov, lokalne skupnosti in
države, ki skrbi za javni interes. Balansiranje med vsemi interesi je zahtevno, temu
primerno prihaja do vedno novih zahtev po spremembah zakonodaje, zdaj v eno, zdaj v
drugo smer. Udeleženci pogosto kritizirajo prostorsko zakonodajo, ki je preobsežna,
deloma preohlapna in v določenih situacijah popolnoma neživljenjska in s tem so
posledično komplicirani upravni postopki. Ko je govora o administrativnih ovirah, navadno
pomislimo na zmanjšanje, odpravo, preprečitev bremen v že obstoječih predpisih, vendar
pa, če želimo postopkom »očistiti« ovire, to za sabo navadno povleče tudi spremembo
zakonodaje.
V nalogi je obravnavano trenutno stanje na širšem področju pridobivanja gradbenega
dovoljenja s poudarkom na problematiki in administrativnih ovirah, s katerimi se srečujejo
akterji v upravnih postopkih, ki se nanašajo na gradnje, torej tudi tistih postopkov, katerih
predhodna izpeljava je pogoj, da sploh lahko pridobimo gradbeno dovoljenje.
Predstavljene so administrativne ovire, ki posamezni postopek spremljajo, poudarek
raziskave pa je prikazati, kako v praksi izgleda vodenje postopka pridobitve gradbenega
dovoljenja za nezahtevni objekt. Z analizo postopka in s primeri iz prakse in teorije, tako v
slovenskem kot tujem prostoru, se je izkazalo, da je postopek v Sloveniji po veljavni
ureditvi dejansko predolg, prezahteven in za navadnega uporabnika pogosto nerazumljiv.
Ključne besede: administrativne ovire, gradbeno dovoljenje, upravni postopek,
nezahtevni objekt
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SUMMARY
ADMINISTRATIVE BARIERS IN ISSUING BUILDING PERMITS AND
THEIR ELIMINATION
One of the more complex administrative procedures in Slovenian regulations are
undoubtedly administrative procedures in the field of construction, both on a national or
local community level. There are frequent conflicts of interest, on the one hand investors
that want to construct according to their own ideas and, on the other hand, the interests
of neighbours, local communities and the state, which acts in the public interest. It is a
difficult balancing act and demands constantly arise to make amendments to legislation,
sometimes to the benefit of one side, sometimes to the other. Involved parties often
criticise spatial legislation for being too extensive, in part too loose, and in some
situations completely unrealistic, making the administrative procedures overly complex.
When discussing administrative obstacles, we usually think of their reduction, removing
hurdles in already existing regulations, however, if we want to get rid of these obstacles,
it usually consequently means a change to legislation.
My thesis presents the current situation in the wider field of obtaining a building permit
with an emphasis on the issues and administrative obstacles that the people involved in
administrative procedures face regarding construction. This also includes procedures that
are necessary to be carried out prior to even being able to obtain a building permit. The
administrative obstacles that accompany an individual procedure are also presented, while
the emphasis of the study is on showing the actual procedure of obtaining a building
permit for a basic building. By analysing the procedure using examples from both theory
and practice, both in Slovenia and abroad, the procedure in Slovenia under current
regulations is shown to be too long, too complex and often incomprehensible to an
ordinary person.
Keywords: administrative obstacles, building permit, administrative procedure, basic
building
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1 UVOD
Za navedeno temo sem se odločila, ker sem bila zadnja tri leta zaposlena v državni upravi,
kjer sem pridobila prvovrsten vpogled v različne upravne postopke, v okviru katerih
upravne enote in drugi državni organi izdajajo upravne akte. Pri svojem delu sem
neposredno spremljala, kako hitro in marsikdaj nedorečeno se spreminja zakonodaja in
kakšen vpliv imajo nenehne spremembe na postopke, predvsem se bom tu osredotočala
na upravne postopke s področja graditve objektov. Skoraj 10 let sem bila zaposlena v
projektivnem podjetju, ki se je poleg osnovne dejavnosti – projektiranja – ukvarjalo tudi s
pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnje, kar je bilo v podjetju moje delo. Navadno smo
našim strankam poleg projektiranja nudili tudi vodenje celotnega pripravljalnega
inženiringa do pridobitve gradbenega in/ali uporabnega dovoljenja, saj same stranke z
upravnimi postopki po navadi nimajo izkušenj, ali pa, preprosto, tudi ne časa za urejanje
dokumentacije in pridobivanje ustreznih dovoljenj, ki so potrebni, ko se odločimo za
gradnjo kakega novega objekta. Za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja lahko
rečemo, da je eden izmed najzahtevnejših korakov v postopku gradnje. Kot stranka sem
dodobra spoznala postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in tako spoznala nemalo
nepotrebnih korakov, ki sam postopek pridobitve dovoljenja podaljšujejo. Koliko pa je
dejansko teh nepotrebnih korakov, sem spoznala tudi iz drugega zornega kota, ko sem
kot uradnica izdajala gradbena dovoljenja za gradnjo nezahtevnih objektov.
Za državno upravo lahko pravimo, da je nek kompleksen sistem pravil, ki na mnogih
področjih vpliva na življenje posameznika in družbe. Uprava ima nesporno velik vpliv na
vse sfere življenja in tudi na subjekte, ki delujejo v družbi (Colnar, 2006, str. 159). Na eni
strani imamo sistem pravil in uradnike, ki ta pravila izvršujejo, na drugi strani pa smo
državljani, ki te storitve potrebujemo. Ta sistem je prepleten do te mere, da je
povprečnemu državljanu področje upravnega sistema dokaj neznano. Državljani se
nemalokrat srečamo s problemom, da sami enostavno nismo kos vsem birokratskim
zahtevam upravnega postopka in niti ne razumemo, kaj uradniki oz. upravni postopek
pravzaprav od nas želi.
Glede na razmere v državi je naslovna tema v čedalje bolj aktualna, saj ljudje ravno v
času kriz iščejo glavne krivce za nastalo situacijo. Kot enega izmed njih nedvomno
uvrščajo tudi slabo izvajanje javnih storitev, pa najsi bodo to storitve državnih uradnikov,
zdravstva ali šolstva. Za razliko od zasebnega sektorja v javnem sektorju ni konkurence, ki
bi uradnike silila k izboljšavi storitev. Ravno zato je velika večina uporabnikov storitev
javnega sektorja mnenja, da je delovanje državnih organov togo, neučinkovito,
neprilagojeno, avtoritativno in da gre v veliko primerih zgolj za neracionalno potrošnjo
javnega denarja, katerega pa vemo, da v naši državi kronično primanjkuje. Ljudje so
nemalokrat nezadovoljni z zakonodajo, ki ureja določeno področje, s pravnimi vrzelmi ter
velikokrat tudi s težavami, s katerimi se srečujejo v raznovrstnih postopkih. Splošno
mnenje, ki ga zasledimo med ljudmi, je, da državnim organom tako ali tako ni do
izboljšanja in poenostavljanja postopkov, saj lahko preprostejši in hitreje vodeni postopki
povzročijo manjše število zaposlenih. Evropska centralna banka slovenski javni sistem
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uvršča med najslabše na evrskem območju, po učinkovitosti dosega komaj tretjino
najboljših držav OECD (Lipnik, 2016).
Splošne družbene spremembe tako doma kot po svetu so začele pomembno vplivati tudi
na
delovanje državne uprave. Od državne uprave se pričakuje večje prilagajanje, odzivnost in
sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Zanimanje za učinkovitost državne
uprave je v interesu tako državljanov, gospodarstva in ne nazadnje tudi vlade in
parlamenta, torej vseh, ki pričakujejo poročila o učinkovitem izvajanju procesov in s tem
upravičeni porabi proračunskih sredstev. V kolikor želimo dobro javno upravljanje, je
nujno imeti tudi profesionalno in učinkovito javno upravo, ki je eden od stebrov razvoja
vsake države (po Virant in Kovač, 2010, str. 20).
Administrativne ovire niso zgolj problem zakonodaje na ravni posamezne države članice,
pač pa se ovire pojavljajo tudi globalno, na ravni evropske zakonodaje. Evropska komisija
je izvedla študije, ki so pokazale, da se največ administrativnih bremen skriva ravno v
zakonodaji posamezne članice oz. nacionalni zakonodaji, predvsem v prevelikem številu
zakonodajnih bremen, ki v vsakdanjemu življenju povzročajo kup nevšečnosti. Nedvomno
lahko rečemo, da administrativna bremena slabšajo kakovost življenja državljanov, slabši
so tudi pogoji poslovanja za podjetja, ki ne zmorejo poslovati konkurenčno, posledično jih
to vodi v prepad. V kolikor se že pripravljavci predpisov ne zavedajo, da bremena slabšajo
kakovost življenja in če ni predvidenega mehanizma kontrole, se bremena bohotijo. V
Sloveniji so se že kmalu pojavila pričakovanja na poti, ki vodi k zmanjšanju birokratskih
ovir (Virant, 2004, str. 1). Težnje tako slovenske javne uprave kot tudi evropske skupnosti
so v tem, da bi bila s svojimi storitvami prijaznejša in dostopnejša za uporabnike in ne
nazadnje tudi uslužbencev, ki te predpise vsakodnevno izvajajo, kar v praksi pomeni, da
se postopkov in storitev razbremeni administrativnih ovir.
V nalogi so širše prikazani vzroki, ki investitorjem podaljšujejo čas od ideje, da bo nekaj
gradil, do pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki pomeni začetek gradnje.
Spoštovanje zakonskih določb ter enakost pred zakonom je bistven element vsake
demokratično urejene družbe, saj se tako na nek način zagotavlja njeno zakonito
delovanje. Le-to je posebej izrazito, ko organi državne uprave uresničujejo zakone v
konkretnih upravnih postopkih. Upravni organ je dolžan na eni strani varovati korist
posameznika, na drugi strani pa javno korist; to lahko uspešno balancira le ob doslednem
izvrševanju regulative ter spoštovanju temeljnih načel upravnega postopka.
Upravni postopki, ki urejajo področje graditve objektov, so nedvomno eni najzahtevnejših
upravnih postopkov, ki jih vodijo upravne enote na prvi stopnji in ministrstvo na drugi
stopnji. Razlog temu je preprost. Odločitve upravnega organa imajo za vse udeležence
(investitor, sosed, občina, projektant …) lahko velike posledice, pa ne zgolj za udeležence,
pač pa tudi za okolje in prostor, ki lahko z napačnimi odločitvami trpi težko popravljivo
škodo. Upravni postopek mora biti zato vezan na zakonodajo, vse stranke morajo biti pred
2

zakonom enake. Zaradi preobsežne zakonodaje se lahko zgodi, da uradna oseba kakšno
stvar zaradi nepreglednosti tudi spregleda, kar pomeni, da je kršeno načelo zakonitosti.
Namen magistrske naloge je bil opraviti poglobljeno študijo postopka pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo po veljavni zakonodaji, ki ureja to področje, ter opozoriti na ovire, ki
postopek pridobitve dovoljenj za gradnjo podaljšujejo in s tem povzročajo tudi dodatne
stroške tako investitorjem kot ostalim udeležencem. Z vidika pravne ureditve je področje
graditve enovito povezano tudi s širšim področjem urejanja prostora, obe področji pa sta
tesno povezani tudi z okoljskim vidikom, ki zaradi varstva javnega interesa vključuje tudi
veliko različnih okoljskih zavarovanj. Če pogledamo sam postopek izdaje gradbenega
dovoljenja, si ne predstavljamo, da se v ozadju »skriva« cel kup kompleksne in
nepregledne zakonodaje ter postopkov, ki bistveno vplivajo na sam postopek, zato bo v
tej nalogi predstavljena problematika širšega področja urejanja prostora in graditve
objektov. Pod pojmom širše področje je mišljeno urejanje prostora, katerega pristojnost je
v rokah občin, ki s sprejemanjem prostorskih aktov bdi nad stanjem prostora v občini. S
prostorskimi akti določajo namensko rabo zemljišč, s katero opredeljujejo, na katerih
zemljiščih bo dovoljeno graditi, določajo vrsto dopustnih objektov in seveda tudi merila ter
pogoje za oblikovanje objektov.
Cilj proučevanja področja je ugotoviti stopnjo učinkovitosti in smotrnosti posameznega
koraka v postopku, saj lahko nepotrebna dejanja, ki zavlačujejo postopek, negativno
vplivajo na investitorje − najsi bo to »sosedov Janez«, ki želi graditi družinsko hišo, ali pa
mednarodno podjetje, ki želi zgraditi tovarno, ki bi ustvarila nova delovna mesta, in bi s
tem pomagalo domačemu gospodarstvu.
V nalogi sem osredotočeno prikazala sam postopek pridobitve gradbenega dovoljenje za
gradnjo nezahtevnega objekta, predvsem pa opozorila tudi na pomanjkljivosti zakonodaje
in s tem posledično celotnega postopka, ki bi stvari izboljšale (odprava administrativnih
ovir). Tako je v nalogi opisan celoten postopek obravnave posamezne vloge s časovno
opredelitvijo
po sedanji ureditvi in primerjan s postopkom, ki bi bil »očiščen«
administrativnih ovir. Magistrsko delo je predstavljeno tudi z namenom primerjave
ureditve pridobitve gradbenega dovoljenje v izbranih državah s poudarkom na njihovih
pozitivnih praksah. Eden od ciljev magistrskega dela je tudi to, na podlagi primerjalnih
analiz ugotovim, kakšna je ureditev na področju graditve v Sloveniji in če je le-ta
primerljiva z ureditvijo v izbranih državah. Skozi svoje raziskovalno področje želim priti do
odgovora na vprašanje, ali bi z poenostavljeno zakonodajo bilo možno odpraviti ovire v
postopku, da bi bil le-ta enostavnejši, preglednejši, brez škode za tretje osebe in javni
interes.
Za potrditev oziroma zavrnitev hipoteze, da bi z odpravo administrativnih ovir na področju
izdaje gradbenega dovoljenja lahko brez škode za javni interes znižali administrativno
breme za 25 %, sem uporabila kombinacijo dveh ali več metod, saj se s tem doseže
boljšo zanesljivost pridobljenih rezultatov. Teoretičen del je osnovan na metodi
deskripcije, s katero bodo opisovana dejstva, procesi in pojmi. Pri raziskovanju in
sistematični obdelavi ugotovitev, sem uporabila domačo in tujo strokovno literaturo,
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zakonodajo, sodno prakso, publikacije, objavljena dela v knjigah, člankih in prispevkih, ki
obravnavajo predmetno temo. Kar nekaj dejstev je bilo pridobljenih tudi na podlagi lastnih
izkušenj ter izkušenj sodelavcev in ne nazadnje tudi strank, ki so s postopkom tudi
neposredno tangirane. Z metodo kompilacije so povzete navedbe in citati drugih avtorjev.
Uporabljena je bila tudi komperativna oziroma primerjalna metoda (primerjava
obravnavane problematike z izbranimi državami). Hipotezo, da bi z odpravo
administrativnih ovir na področju izdaje gradbenega dovoljenja lahko brez škode za javni
interes znižali administrativno breme za 25 %, bom skozi raziskovanje področja potrjevala
v dveh sklopih, in sicer na primeru samega upravnega postopka pridobitve gradbenega
dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta, ki teče neposredno pri uradni osebi na
upravni enoti, in na širšem področju, ki se posredno tiče obravnavanega področja.
O učinkovitosti in pravilnosti vodenja upravnih postopkov v državni upravi oziroma
upravnih enotah, so bile narejene (in se še vedno izvajajo) številne študije, ki proučujejo
delovanje organov, učinkovitost, kakovost in procesno pravilnost. Večina aktivnosti je
usmerjenih ravno v delovanje upravnih enot, ki so v bistvu nek center sodelovanja med
državo in državljani, saj kot vemo, državljani na upravnih enotah uveljavljajo svoje pravice
oziroma izvršujejo obveznosti. Kakšne so naloge upravnih enot, določa področna
zakonodaja, predvsem Zakon o državni upravi, kot tudi roke za izvedbo posameznega
postopka. Pri svojem delu morajo upravne enote delovati zakonito, z upoštevanjem tako
javnega interesa kot interesa stranke. Ker so upravne enote tiste, ki izvajajo upravne
naloge, so prve, ki lahko zaznajo posamezne anomalije v zakonu, ki jih je zakonodajno
telo spregledalo ali pa ne predvidelo. Upravne enote tudi same izvajajo razne študije in
analize svojega delovanja, saj si prizadevajo doseči večjo kakovost in učinkovitost pri
vodenju postopkov, seveda še vedno v okviru varovanja pravic strank in javnega interesa.
Obravnavano področje pridobitve gradbenega dovoljenja je v veliki meri že kar dobro
raziskano, vendar bolj ali manj zgolj z vidika procesne analize postopka in ne toliko z
vidika administrativnih ovir, s katerimi se srečujemo v samih postopkih.
Magistrska naloga poleg uvoda obsega še osem vsebinskih sklopov oz. poglavij.
V drugem poglavju z naslovom »Teoretična in aplikativna analiza odprave administrativnih
ovir« je širše predstavljen pojem administrativnih ovir. Predstavljeni so projekti na
področju odprave administrativnih ovir v Sloveniji. Projekt odprave administrativnih ovir je
osvetljen tudi skozi nekaj temeljnih načel upravnega postopka – skozi načelo zakonitosti
ter varstva pravic strank in tudi javnih koristi. Prav tako bom prikazala, kako lahko na
odpravo administrativnih ovir vpliva neka zainteresirana stran.
Tretje poglavje obravnava poglavitne ugotovljene administrativne ovire na področju, ki je
neločljivo povezano z izdajo gradbenih dovoljenj, in sicer s širšo problematiko, ki se
navezuje na prostorske akte. Opredeljeni so prostorski akti, ki se sprejemajo na ravni
občin, dotaknemo pa se tudi državnega prostorskega načrta. Opisanih je nekaj glavnih
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administrativnih ovir, ki se navezujejo na predmetno tematiko, podanih pa je tudi nekaj
rešitev, kako le-te ovire poenostaviti.
Četrto poglavje v grobem predstavlja konkretne upravne postopke s področja graditve v
Sloveniji. Osredotočena sem bila predvsem na gradbena dovoljenja, saj menim, da je v
teh postopkih največ manevrskega prostora za odpravo ovir. Predstavljena je tudi
bistvena zakonodaja, ki ureja področje pridobitve gradbenega dovoljenja, predvsem
Zakon o graditvi objektov, dotaknemo pa se tudi bodoče normativne ureditve področja,
saj se ravno v času pisanja naloge v državnem zboru obravnava predlog Gradbenega
zakona, ki bo nadomestil obstoječi Zakon o graditvi objektov.
V petem poglavju so na kratko opisani postopki pridobitve gradbenega dovoljenja v
posameznih izbranih državah, izpostavljene so slabosti kot tudi prednosti postopkov.
Izpostavljene so tudi dobre prakse, ki bi jih lahko Slovenija prenesla v svoj pravni red v
smislu odprave administrativnih ovir in skrajševanj postopkov.
V nadaljevanju je v šestem poglavju opisan praktični primer obravnave posamezne vloge
za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta pri pristojni upravni
enoti od trenutka vložitve vloge na pristojno UE, ter vse do izdaje končne odločbe, vse
skupaj ponazorjeno s konkretnimi prilogami. Ob tem opozarjam na ugotovljene slabosti
postopka in posamezne nepotrebne korake, ki podaljšujejo postopke, kar prinaša slabo
voljo tako strankam kot tudi uslužbencem, ki te postopke vodijo. Predlagane so konkretne
rešitve, ki bi jih lahko aplicirali v naš sistem, vključno s predstavitvijo, kako bi te rešitve v
praksi funkcionirale.
Kot nadgradnja predhodnih šestih poglavji so v sedmem poglavju predstavljene ključne
sklepne ugotovitve, utemeljen je odgovor na ključno vprašanje, ki je bilo zastavljeno v
hipotezi, predstavljen pa je tudi prispevek magistrskega dela k stroki in znanosti in
uporabnosti v praksi.
V zaključku, kot zadnjemu poglavju naloge, so strnjene zaključne misli in spoznanja, do
katerih sem prišla skozi celotno raziskavo.
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2 TEORETIČNA IN APLIKATIVNA ANALIZA
2.1 POJMI
Pri raziskovanju tako obsežnega področja, kot so administrativne ovire v upravnih
postopkih, je v startu potrebno opredeliti nekaj osnovnih pojmov, katerih razlikovanje bo
pripomoglo k lažjemu razumevanju materije.
− Administrativne ovire:
V teoriji se pojavlja veliko razlag, kaj so to administrativne ovire. Vsem pojmovanjem je
skupno, da so administrativne ovire neka nepotrebna aktivnost, ki jo nekemu subjektu
nalaga zakonodaja. Nekatere članice EU pojmujejo administrativne ovire s pojmom
administrativno breme ali strošek.
Da bi lažje razumeli pojem ovir, ga najlažje prikažemo na primeru. Na pristojno upravno

enoto stranka poda zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo manj
zahtevnega objekta in ji priloži projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Uradna oseba
nato od stranke zahteva, da ji predloži dokazilo o lastništvu tangiranega zemljišča, čeprav
je stranka kot lastnik zavedena v ZK. To je administrativna ovira, saj lahko uradnik preveri
lastništvo zemljišča po uradni dolžnosti.
− Administrativni stroški:
V našem pravnem redu jih pojmujemo kot stroške »administrativnih aktivnosti, ki jih mora
opraviti podjetje ali posameznik, da izpolni obveznosti, ki jih zahtevajo predpisi« (Stop
birokraciji, 2017). Te stroške se da izmeriti, in sicer z Enotno metodologijo merjenja
stroškov, ki je bila prevzeta iz mednarodne metodologije SCM »bila razvita z namenom
poenostavitve postopka kvantitativnega ocenjevanja administrativnih stroškov,
povzročenih podjetjem (in drugim) s strani državne (lahko tudi lokalne) regulative« (Stop
birokraciji, 2017).
− Administrativno breme:
Administrativna bremena predstavljajo »določen del administrativnih stroškov.
Administrativno breme nastane zgolj zaradi zahtev predpisov in niso običajni stroški
subjekta« (Stop birokraciji, 2017). Virant (2009) pravi, da se prekomerna bremena med
drugim pojavljajo tudi zato, ker pripravljavci predpisov razmišljajo preveč birokratsko,
manjkajo izvedbe analiz učinkov predpisov, ne upošteva se pomena dejanske izvedljivosti.
Breme je to, da se morajo podjetja in državljani administrativno prilagoditi nekemu
predpisu.
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Slika 1: shematični prikaz administrativnih stroškov

Vir: Stop birokraciji (2017)
Z administrativnimi stroški in bremeni se srečujemo tako na ravni domače in evropske
zakonodaje.
Administrativne ovire se ne pojavljajo zgolj v zakonodaji, ampak tudi v izvajanju le-te v
upravnih postopkih; nek predpis lahko izvajamo na zapleten ali pa enostaven način. Temu
je tako zaradi pomanjkanja sistematičnega pristopa in prevlade birokratske kulture.
Pripravljavci in izvajalci imajo veliko odgovornost, da se pri svojem delu potrudijo, da se
predpisi izvedejo na enostaven način in pa tudi to, da se ovire v praksi zaznajo in se tudi
predlaga izboljšave.

2.2 KAJ JE ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR – CILJI, UČINKI
V Sloveniji, ki teži k organizirani odstranitvi administrativnih ovir, je bil uveden preventiven
mehanizem, katerega naloga je onemogočiti nastajanje novih ovir, hkrati pa intenzivno
odstranjevati že obstoječe administrativne ovire. Z odpravo administrativnih ovir želi
poenostaviti postopke, kar posledično pomeni tudi olajšati življenje državljanov, zmanjšati
nepotrebne stroške podjetjem in razbremeniti gospodarstvo (lasten vir – zapiski predavanj
pri predmetu Regulatorna politika).
S strani Evropske komisije je bil sprejet projekt, ki ima pomembno vlogo v »očiščenju«
obstoječih predpisov, ki se imenuje »ocena učinkov predpisov« (Impact Assesment –
R.I.A.).
V slovenski terminologiji je poimenovan kot presoja učinkov regulacije (kratica PUR). Na
podlagi te metodologije se da v fazi priprave in sprejema predpisa ugotoviti, kakšne
posledice bo imel predpis (makro- in mikroekonomske, javnofinančne, socialne ter
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okoljske posledice). Ocena deluje preventivno in je namenjena boljši kakovosti predpisov
(Virant, 2009).
Ovire v postopkih lahko odstranjujemo na podlagi dveh možnih pristopov, in sicer na
podlagi predhodnega odpravljanja administrativnih ovir in na podlagi naknadnega
odpravljanja administrativnih ovir.
Predhodna odprava administrativnih ovir: po tem pristopu je poudarek v
preprečevanju ali preventivi, kar pomeni, da zakonodajalec ovire odpravi, še preden te
nastanejo. Pripravljavec predpisa mora oceniti, izračunati, izmeriti, kaj določen predpis
prinaša na področju administrativnih ovir – ali jih zmanjšuje ali povečuje. Naloga
pripravljavca je, da ovrednoti administrativna bremena in tudi dokaže, čemu so nujno
potrebna, in sicer preko presoje učinkov R.I.A. (lasten vir – zapiski predavanj pri
predmetu Regulatorna politika).
Naknadno odpravljanje administrativnih ovir: v veljavnih predpisih je prisotnih
ogromno administrativnih ovir, zato je pomembno naknadno odpravljanje le-teh. Mnoge
države se tega lotevajo sistematično, tako da zbirajo predloge poenostavitve in jih potem
na sistematičen način realizirajo v praksi.
Odpravljanje administrativnih ovir ima v praksi podobne učinke, kot jih ima deregulacija,
zato se sočasno z odpravljanjem ovir in bremen ponekod vrši tudi proces deregulacije.
Oba procesa imata za končni rezultat podobne učinke, in sicer preko nižjih stroškov,
krajšega časa obdelave ter vse do zadovoljnejših uporabnikov. V teoriji se pojma nekoliko
ločita, in sicer gre pri odpravi administrativnih ovir za zmanjšanje nepotrebnih korakov v
postopku, ki javni koristi ne doprinašajo dodane vrednosti, pri deregulaciji pa
zmanjšujemo obseg normiranja in s tem tudi obseg kontrole nad subjekti. S deregulacijo,
ki je politični proces, lahko tudi škodujemo javnemu interesu, zato je treba tehtati s
koristmi, ki jih proces prinaša. Na drugi strani pa je odpravljanje administrativnih ovir
»tehnični ukrep«, ki nima politične konotacije (Kovač in Virant, 2011, str. 250).
Odprava administrativnih ovir je poenostavljanje postopkov, čiščenje postopka vseh
nepotrebnih korakov, dejanj, ne da bi pri tem zmanjševali kontrolo državi; pomeni torej
neko optimizacijo procesa.

2.3 TEŽNJE K ODPRAVI ADMINISTRATIVNIH OVIR V SLOVENIJI
V Sloveniji so se že kmalu po osamosvojitvi začele pojavljati težnje k odpravi
administrativnih ovir. Odprave ovir smo se lotili sistematično, zato bi naš način lahko imeli
za vzor, ne le v evropskem, pač pa tudi svetovnem merilu (Josevski, 2008).
Prvi mejnik na področju odprave ovir se je začel že leta 1997, ko je bila sprejeta Strategija
reforme javne uprave, katere namen je bil preglednejše delovanje, dostopnejše storitve
ter učinkovitejša administracija. Leto 2001 je bilo na tem področju kar pestro, saj je Vlada
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RS sprejela akcijski načrt za odpravo administrativnih ovir, v katerem je bilo predvideno
27 ukrepov; ustanovljena je bila Komisija Vlade RS za OAO, ki je bila sestavljena iz
predstavnikov različnih ministrstev, vzpostavljen je bil tudi državni portal e - Uprava.
Slovenija je bila v letih 2001‒2008 z aktivnostmi (Strategijami razvoja, programi ukrepov
za odpravo administrativnih ovir) vseskozi aktivna v boju proti administrativnim oviram.
Večji preboj se je zgodil leta 2009, ko je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o normativni
dejavnosti. Ta dokument predstavlja ključno strategijo pravne politike slovenske države.
Za delovanje in dopolnjevanje pravnega sistema je omenjena strategija zelo pomembna,
saj določa bistvene pravne cilje in opredeljuje sredstva, s katerimi naj država te cilje
dosega. Med smelimi cilji je bilo na prvem mestu poudarjeno zagotavljanje pravne
varnosti ob krepitvi pravne države ter s tem tudi spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Igličar, 2014, str. 137).
Države članice EU so se leta 2007 zavezale k cilju zmanjšanja administrativnih bremen za
25% v predpisih, tako evropskih, kot predpisih posamezne države članice. Kako v
posamezni članici poteka enostavnost poslovanja, se izvajajo analize, in sicer s strani
svetovne banke. Na področju pridobivanja dovoljenj za gradnjo je Slovenija uvrščena na
81. mesto med 183 državami, kjer se izvajajo analize. Po opravljenih analizah v okviru
programa »minus 25« je ugotovljeno, da na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj ni
prišlo do realizacije projektov s strani informacijske podpore (Zatler, Patekar & Kodra,
2011).
Leta 2011 je Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo spletni portal »stop birokraciji.si«,
katerega namen je podajati ažurne informacije glede izvedbe Programa zmanjševanja
administrativnih bremen oziroma realizacije programa STOP birokraciji. Na spletu se tako
objavljajo poročila o izmerjenih bremenih na posameznem predpisu, uporabniki lahko
podajo predloge poenostavitve, objavljajo se dobre prakse, vse s končnim ciljem
zmanjšanja administrativnih bremen in poenostavitve postopkov (Stop birokraciji.si,
2017). Preko portala se zbirajo predlogi za odpravo administrativnih ovir, kjer lahko vsak
državljan, podjetje ali zbornica, pošlje svoj predlog odprave ovire. Posebna služba ta
predlog nato pregleda, se posvetuje z resornim ministrstvom, in če je predlog izvedljiv, se
ga vnese v akcijski načrt za odpravo administrativnih ovir, ki sprejme vsako leto.
Kot dokaz, da si slovenska uprava želi biti boljša, vidimo tudi preko portala e-uprava, kjer
je poudarjena usmerjenosti k državljanom, da se jim v čim večji meri poenostavi
postopke; tako za ureditev nekaterih življenjskih dogodkov ni več potreben oseben stik na
uradih, kjer je velikokrat potrebno stati v dolgih vrstah, ampak lahko nekatere postopke
uredimo preko spleta iz domačega naslonjača, kjer ni vezanosti na uradne ure organa.
Vse, kar potrebujemo, je računalnik, internetna povezava in digitalno potrdilo. Žal vseh
postopkov še ni možno urediti na tak način in ravno postopek pridobitve gradbenega
dovoljenja je tak postopek, kjer ta storitev še ni možna.
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2.4 NAČELO ZAKONITOSTI PRI ODPRAVI OVIR
Prvi člen ZUPa določa, da morajo »državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise,
odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih
strank, postopati pa Zakonu o upravnem postopku«, zato ga Colnar pojmuje kot »enega
temeljnih aktov delovanja uprave« (Colnar, 2006, str. 93).
Zakon o splošnem upravnem postopku v svojem 6. členu določa, da »organ odloča v
upravni zadevi po zakonu, podzakonskih predpisih, predpisih lokalnih skupnosti in splošnih
aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil«. Vsak upravni akt, naj si bo to odločba ali
sklep, ki ga izda organ, mora temeljiti na zakonu oz. podzakonskemu predpisu. Ker je
Slovenija članica evropske unije (EU), mora biti upravni akt v celoti skladen tudi s
uredbami EU in njenimi direktivami ter na odločbah evropskega sodišča. Pri upravnem
pravu velja nadvlada prava ES nad notranjim državnim pravom. Načelo zakonitosti je
določeno že v 2. (Slovenija je pravna država) in 120. čl. Ustave (.. »upravni organi
opravljajo svoje delo na podlagi ustave in zakonov..«).
To je eno izmed temeljnih načel ZUP-a in ga morajo spoštovati vsi, ki morajo postopati po
ZUP-u. Ob upoštevanju načela je v praksi onemogočeno bohotenje državne oblasti,
zagotovi se večja preglednost delovanja uprave. Delovanje organov mora biti opredeljeno
v zakonu in se lahko izvršuje zgolj v okvirih, ki jih zakon določa, torej je lahko pravica
priznana oz. dolžnost naložena samo v obsegu, ki je določen s splošnim pravnim aktom.
Ko govorimo o načelu zakonitosti, moram omeniti tudi hierarhijo pravnih aktov, kar
pomeni, da morajo biti nižji pravni akti usklajeni z višjimi akti, noben akt pa ne sme biti v
nasprotju z Ustavo, ki je najvišji pravni akt. Ustava tako v svojem 153. členu določa, da:
»morajo biti »zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z
ustavo; zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z
veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi
in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami«.
V teoriji poznamo dve vrsti zakonitosti in sicer :
− materialno, ki se nanaša na vsebinsko vezanost in predstavlja skladnost odločbe z
materialnim predpisom, ki stranki priznava neko pravico ali pravno korist oz. ji nalaga
neko obveznost,
− formalno, ki se nanaša na procesno vezanost in predstavlja obveznost organa, da
postopek vodi z načeli in pravili splošnega ali posebnega upravnega postopka.
Načelo velja tudi takrat, kadar organ odloča po prostem preudarku ali diskreciji. V tem
primeru mora odločiti v skladu z namenom ter v obsegu, v katerem je diskrecija dana.
Diskrecija je podeljena z zakonom, če zakonska norma uporablja besedo (organ lahko,
organ sme, organu je dovoljeno). Gre torej za odločanje po načelu primernosti ali
opurtunitete. Po prostem preudarku lahko organ odloča tudi takrat, kadar so z zakonom
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pravice ali obveznosti opredeljene z nedoločenimi pravnimi pojmi ali bolj ohlapno, torej ni
jasnih dikcij. V takem primeru si tak pojem razloži organ po metodi diskrecije. V kolikor
pride do prekoračitve diskrecije, je odločba protizakonita.
Kot mora organ ves čas paziti na zakonitost delovanja, tako je potrebno tudi pri odpravi
administrativnih ovir paziti, da se s tem, ko se v postopku očisti nepotrebne korake, ne
krši načelo zakonitosti ‒ kljub poenostavitvam postopka mora upravni organ voditi
postopek v skladu z Ustavo in zakonom.

2.5 VPLIV ZAINTERISIRANIH SUBJEKTOV IN JAVNI INTERES
Zakon o upravnem postopku nikjer eksplicitno ne opredeljuje pojma »javni interes«, pač
pa omenja javno korist. Tako v 7. členu upravnim organom predpisuje, da morajo
strankam pri vodenju postopkov omogočiti uveljavitev njihovih pravic, pri tem pa morajo
ves čas paziti, da stranke svojih pravic ne uveljavljajo v nasprotju z javno koristijo, katero
pa določa predpis.
V drugem odstavku 144. člena, ZUP med drugim določa, kdaj se odloča po skrajšanem
področju in omeni tudi nujne ukrepe v javnem interesu, ki pa so podani, »če obstaja
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za
premoženje večje vrednosti.«. Iz napisanega lahko razberemo, da gre pri javnem interesu
za korist celotne skupnosti, le-ta pa pretehta nad koristjo posameznika. Tudi Štriker
(2011, str. 6) pravi, da je »javna korist širša družbena korist in je pomembnejša od koristi
posameznika«. Tako npr. se nekemu podjetju, ki si želi zgraditi proizvodnjo halo (ki bi
lahko onesnaževala okolje) na zemljišču, ki je zaščiteno s področja varstva narave, v
prostorskem aktu s podrobnejšo namensko rabo ne bo dovolilo graditi tovrstnega objekta,
da z odpadki ne bi onesnaževal življenjskega prostora ljudi in živali. Tu pride do izraza
javni interes, ki je nad interesom posameznega subjekta, o čemer govori tudi 9. člen
ZUreP-1, ki pravi: »Pri opravljanju zadev urejanja prostora, morajo nosilci urejanja
prostora upoštevati javne koristi in zasebne interese ter jih v skladu s temeljnimi cilji
urejanja prostora med seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme
škodovati javnim koristim«.
Uradna oseba, ki vodi postopek, mora skozi celoten postopek varovati zakonsko določene
pravice strank, zato jih mora tudi opozarjati, katere pravice lahko uveljavijo ter jim pri tem
pomagati, seveda tako, da se pravice in interesi strank ne uveljavlja na škodo drugih
strank ali javne koristi. Skladno s sodbo Upravnega sodišča U 2307/2002 z dne
12.02.2004, pa ni dolžnost upravnega organa, da stranke opozarja na pravice oziroma
obveznosti po veljavnih predpisih, še preden je bil uveden postopek.
Dolžnost organa je po uradni dolžnosti skozi celoten postopek gledati na javni interes, še
posebej mora biti na javni interes pozoren v fazi odločanja. (Kovač & Drnovšek, 2006, str.
20). V kolikor sta si pravica stranke in javna korist nasprotujoči, je dolžnost organa
varovati prvenstveno javno korist. Če pa je o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke
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mogoče uporabiti različne predpise, se za stranko uporabi tisti predpis, ki je zanjo
najugodnejši. To načelo tudi terja, da uradna oseba nudi vso pomoč prava neuki stranki
(organ nastopi tudi kot neke vrste odvetnik) – stranko mora opozoriti kaj zanjo pomeni,
če pravic ne izkoristi.
Kateri pa so zainteresirani subjekti v postopkih graditve in urejanja prostora? V postopkih
urejanja prostora je veliko interesov, predvsem prevladuje interes investitorjev, naj si bo
to zasebnikov ali firm, ki želijo na določenem območju graditi, zato težijo k temu, da se v
prostorskih aktih gradnja dovoli. Če je omogočena gradnja velikih proizvodnih obratov ali
razširitev obstoječih kapacitet, je interes podjetja velik, saj se iz povečanja proizvodnje
nadeja tudi večjega dobička. S povečanjem proizvodnje se poveča tudi potreba po dodatni
delavni sili, kar pomeni večjo zaposljivost, več kot je zaposlenih, več je dohodka, če je
več dohodka, je večje trošenje, večje je trošenje, večji je bruto družbeni proizvod in s tem
boljši standard v državi. V bistvu lahko rečemo, da gre za nek »domino efekt«, ena
sprememba povzroči nešteto drugih.
Velik vpliv na prostorsko urejanje imajo tudi lastniki zemljišč; tudi tu imamo dva pola, in
sicer na eni strani lastnike kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, in
na drugi strani tiste lastnike kmetijskih zemljišč, ki jim je interes za zemljišče iztržiti čim
višjo ceno,
le-ta pa je navadno višja pri stavbnih zemljiščih. Tako si želijo eni ohraniti kmetijska
zemljišča, spet drugi pa si želijo, da kmetijska zemljišča postanejo stavbna zemljišča.
Naloga občine je določiti svoj prostorski razvoj. V kolikor oceni, da je za potrebe razvoja
pomembno, da določeno območje predvidi za izgradnjo novih stanovanjskih, proizvodnih
ali infrastrukturnih objektov, bo to območje kot tako obravnavala v občinskem
prostorskem načrtu, v kolikor le-to ne bo v nasprotju z varstvenimi režimi (varstvo narava,
kulture …) in mu spremenila namensko rabo, čeprav to dejanje ni po godu vsem
lastnikom zemljišč, ki lahko v času javne razgrnitve podajo svoja mnenja, do katerih pa
mora občina sprejeti svoja stališča (pobudo sprejme ali jo zavrne). V času sprejemanja
prostorskega akta imajo lastniki zemljišč veliko možnosti, da sodelujejo v postopku, zato
zoper sprejet akt nimajo možnosti pritožbe, lahko pa pred ustavnim sodiščem izpodbijajo
zakonitost prostorske akta, če izkažejo pravni interes, kar pa je zaradi transparentnosti
postopka težko. Lastnik zemljišča, ki se ne strinja z določeno namensko rabo zemljišča,
lahko občini poda predlog za spremembo le-te, predlog pa občina obravnava, ko se
spremeni prostorski akt.
Ob vsem tem ne smemo pozabiti na javni interes, katerega morajo s svojimi mnenji,
smernicami in soglasji ščititi nosilci urejanja prostora. Javni interes se v tem kaže
predvsem v varstvu naravne in kulturne dediščine. Tako je potrebno dati poseben
poudarek varstvu voda, zraka, naravnim vrednotam, ki vplivajo na kakovost življenja in
območjem kulturne dediščine, ki imajo vpliv na kulturno podobo naroda. Iz vsega
napisanega sledi, da morajo organi, ki sodelujejo pri prostorskem načrtovanju, ves čas
paziti na varstvo tako javnega kot zasebnega interesa.
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Podobno je tudi v postopkih, v katerih se izdaja gradbena dovoljenja. Organ mora tako
investitorju kot strankam v postopku omogočiti, da varujejo in uveljavljajo svoje pravice,
vendar ne na škodo drugih subjektov in seveda tudi ne škodo javne koristi, ki je določena
z zakonom. Skozi upravni postopek prihaja do nasprotujočih si interesov, in sicer na eni
strani stranke, ki želi s svojo gradnjo poseči v prostor, na drugi strani pa je uradna oseba,
ki ščiti rabo prostora skozi javni interes. Vendar pa uradna oseba skozi postopek pazi tudi
na interes stranke, za kar ima podlago v 7. členu ZUP, ki pravi, da »kadar uradna oseba
glede na podano dejansko stanje izve ali sodi, da ima stranka v postopku podlago za
uveljavitev kakšne pravice, jo na to opozori. Pri odločanju o pravicah, obveznostih in
pravnih koristih strank, se nasproti njim uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki so
zanje ugodnejši, če se z njimi doseže namen predpisa.« Ravno tako mora organ skrbeti,
da nevednost in neukost stranke in drugih udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki
jim gredo po zakonu, kar poenostavljeno pomeni, da mora upravni organ stranki razložiti
nejasnosti v postopku.
Kdo pa je lahko – poleg investitorja – stranka v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta? Skladno s 74. c členom ZGO-1 je stranka v
postopku tudi sosed mejaš, v kolikor je oddaljenost objekta od meje sosednjih zemljišč
najmanj tri metre. V tem primeru mora upravni organ lastniku sosednjega zemljišča
omogočiti sodelovanje v postopku. V veliko primerih prihaja do tega, da si zaradi
medsosedskih sporov sosedje po domače povedano nagajajo in po nepotrebnem
zavlačujejo postopek. Kar nekaj primerov sem imela, ko je sosed priglasil udeležbo v
postopku zgolj zato, ker bi se mu zaradi objekta, ki je sicer po predpisih sicer dovolj
odmaknjen od sosednjega zemljišča, poslabšal razgled po ulici. Čeprav je stranki po ZGO1 omogočeno sodelovanje v postopku, v kolikor je predvideni objekt od meje odmaknjen
manj kot tri metre, to za stranko v praksi v bistvu ne pomeni nič. V kolikor nezahtevni
objekt izpolnjuje pogoje Uredbe, da se lahko smatra za nezahtevni objekt in je objekt
skladen s prostorskim aktom (tudi kar se tiče odmikov), potem upravni organ nima
zadržkov, da takemu objektu ne bi izdal gradbenega dovoljenja. Vendar pa v praksi ni
čisto tako, saj smo take primere zaradi dobrih medsosedskih odnosov v večini primerov
rešili s konsezom (dogovorom?) med sosedoma, ki sta ste dogovorila o pogojih postavitve
objekta, najpogosteje po principu »roka roko umije«.
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Ovire, ki jih bom izpostavila v nadaljevanju in se tičejo prostorskih aktov občin, lahko
posplošimo tudi na državne prostorske načrte. Večina teh težav pride v ospredje na nivoju
odločanja, ko uradnik konkretno odloča o izdaji gradbenega dovoljenja. Nedvomno je
velika prepletenost med občinsko in državno ravnjo, saj občine s svojimi prostorskimi akti
vplivajo na državno raven, kjer se vodijo postopki izdaje dovoljenj, saj mora izdano
gradbeno dovoljenje temeljiti na prostorskem aktu, ki ureja področje predvidene gradnje.
Težave, ki jih navajam, uradnikom pri vodenju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj
povzročajo nemalo težav, kar zopet vodi v podaljševanje postopkov.

3.1 DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT
Na področju prostorskega načrtovanja je skladno z 11. členom ZPNačrt država pristojna
za:
− »določanje ciljev prostorskega razvoja države,
− določanje izhodišč, usmeritev in pravil za načrtovanje prostorskih ureditev na vseh
ravneh,
− načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena,
− sodelovanje v postopkih priprave občinskih in medobčinskih prostorskih aktov in
− izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni občin«.
Državni prostorski načrt (v nadaljevanju: DPN) je prostorski akt, s katerim se načrtujejo
vse prostorske ureditve, ki so bistvenega pomena za področje celotne države. Je podlaga
za izdajo dovoljenja za umestitev načrtovanih prostorskih ureditev v prostor, za pridobitev
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter za pripravo
rudarskih projektov, v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo. DPN ne sme biti v nasprotju
z državnim strateškim prostorskim aktom. Z uveljavitvijo DPN se spremenijo oz. dopolnijo
tudi občinski prostorski načrti, katerih območje je zajeto v DPN (MOP, 2017).
Prostorske ureditve državnega pomena imajo takšne lastnosti (kulturne, varstvene,
socialne..), da so pomembne za prostorski razvoj celotne države, zato jih tudi načrtuje
država (2. člen ZUPUDPP).
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), v
svojem 2. členu določa katera so tista področja, ki sodijo pod prostorske ureditve
državnega pomena. To so področja prometne infrastruktura, kamor sodi cestna in
železniška infrastruktura, zračni promet…, energetska infrastruktura, varstvo okolja,
komunikacijsko omrežje, obramba države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prav tako med prostorske ureditve državnega pomena sodijo ureditve na:
− območju vodnega zemljišča morja,
− zavarovanih območjih ohranjanja narave,
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− zavarovanih območjih kulturnih spomenikov.
Kdaj in pod kakšnimi pogoji je neka prostorska ureditev državnega pomena, določi Vlada
Republike Slovenije (2. člen ZUPUDPP).
Vsebino in postopek priprave državnega prostorskega načrta ureja Zakon o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Ta zakon določa prostorske ureditve
državnega pomena, ureja vsebino in postopek priprave DPN in način, kako se postopek
priprave DPN vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje ter postopkom
presoje vplivov na okolje. Celotni postopek poteka v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja in ohranjanje narave (1. člen ZUPUDPP).
V primeru, da je treba za načrtovane prostorske ureditve izvesti postopek CPVO, presoje
sprejemljivosti načrta oz. PVO, se ti postopki izvedejo skupaj s postopkom priprave DPN.
Postopek PVO pa se v postopku priprave DPN ne izvede, če ni znano, ali se bodo z
načrtom načrtovali posegi v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja, ni potrebno izvesti PVO, ali pa ni mogoče zagotoviti vseh vsebin za predpisane
podlage, ki so potrebne za izvedbo postopka PVO.
DPN vsebuje prikaz in opis območja načrta ter prikaz in opis umestitve načrtovane
prostorske ureditve v prostor s prostorskimi izvedbenimi pogoji. Podrobnejšo vsebino,
obliko in način priprave načrta predpiše ministrica ali minister, pristojen za prostor (v
nadaljevanju: minister).
Območje načrta je namenjeno izvedbi posameznih prostorskih ureditev državnega
pomena, ki vključujejo tudi potrebna nadomestna zemljišča za omilitvene in izravnalne
ukrepe po predpisih o ohranjanju narave. Območje načrta se določi z mejo, in sicer tako,
da je njegovo mejo mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.
Za vsako prostorsko ureditev se določijo prostorski izvedbeni pogoji, ki določajo (8. člen
ZUPUDPP):
− »pogoje glede namembnosti posegov v prostor (lega, velikost, oblikovanje),
− pogoje glede križanj oz. prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje,
− merila in pogoje parcelacije,
− pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
− etapnost izvedbe prostorske ureditve in
− druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta«.
DPN vsebuje grafični in tekstualni del (uredba, s katero vlada izda načrt, in jo objavi v
Uradnem listu RS) ter obvezne priloge (v primeru, da je izveden postopek PVO, sta
obvezni prilogi poročilo o vplivih na okolje in okoljevarstveno soglasje). Izdelan je v
15

digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanj pa se izvaja v digitalni in analogni obliki (8. člen
ZUPUDPP).
Načrti morajo biti pripravljeni na podlagi predpisov, ki bdijo nad urejanjem prostora,
izdela pa jih prostorski načrtovalec.
V postopku priprave DPN sodelujejo tudi državni nosilci urejanja prostora – ministrstva, in
sicer s podajanjem smernic, usmeritev in mnenj ter posredovanjem podatkov in
strokovnih podlag.
V postopku izdelave DPN sodelujejo tudi lokalni nosilci urejanja prostora, občine, katere
območje je zajeto v območju načrta. Občina skrbi za enotno zastopanje vseh lokalnih
javnih interesov v postopku priprave načrta.

Sodelovanje države in občin pri načrtovanju prostorske ureditve skupnega
pomena:
Kadar je določena prostorska ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena, se lahko
ministrstvo, pristojno za prostor, in občina dogovorita, da občina načrtuje in sprejme
prostorski akt za določeno prostorsko ureditev. Občina in ministrstvo skleneta dogovor, v
katerem določita obveznosti priprave in sprejemanja prostorskega akta ter financiranja
priprave DPN in strokovnih podlag. Dogovorita se tudi o drugih medsebojnih obveznostih,
pomembnih za pripravo prostorskega akta.
Občina prostorsko ureditev, ki je skupnega državnega in lokalnega pomena, načrtuje z
občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je v
skladu z ZPNačrt. Župan sprejme po predhodnem soglasju ministra sklep o začetku
priprave načrta.
Občina, ki načrtuje prostorske ureditve iz svoje pristojnosti na območju državnega
lokacijskega načrta, mora vladi posredovati pobudo, v kateri opredeli območje, ki je
predvideno za načrtovanje, natančno opiše, kako naj bi načrtovana ureditev ter poda
obrazložitev nujnosti načrtovane ureditve na območju DPN.
V nadaljnjem postopku vlada preveri možnost izvedbe in uporabe z načrtom določenih
prostorskih ureditev z vidika nameravane prostorske ureditve občine. V roku 90 dni nato
izda soglasje ali pa s sklepom zavrne pobudo občine. Prav tako lahko s soglasjem
predpiše tudi predhodne pogoje, ki jih mora občina upoštevati ali izvesti pred pričetkom
priprave občinskega prostorskega akta. Ti pogoji ne štejejo kot smernice oz. mnenje
ministrstva v postopku priprave občinskega prostorskega akta (43. člen ZUPUDPP).

3.2 PROSTORSKI AKTI NA RAVNI OBČIN
Zakon o lokalni samoupravi določa, da so občine načrtovalke prostorskega razvoja na
svojem območju, kar pomeni, da imajo bistveno vlogo pri načrtovanju posegov v prostor.
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Občine s tem namenom izdelujejo prostorske načrte na ravni občin, ki določajo merila in
pogoje za poseganje v prostor.
Naloge občine na področju urejanja prostora (11. člen ZPNačrt):
− določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine,
− določa rabo prostora in pogoje za umeščanje posegov v prostor,
− načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena.
Prosen (1993) pravi, da je potrebno zaradi pomembnosti prostora kot omejene dobrine,
prostorsko urejanje planirati dolgoročno, v ospredju pa mora biti splošni interes.
Določila Zakona o prostorskem načrtovanju (iz 2007) navajajo, da bi morale vse občine
sprejeti občinske prostorske načrte, in sicer je bil občinam določen instrukcijski rok, v
katerem bi morali v posamezni občini sprejeti OPN do novembra 2009, vendar pa kot
vemo, še marsikatera občina do danes nima sprejetega prostorskega akta. ZPNačrt ne
določa nikakršnih sankcij za občine, ki OPN-ja ne sprejmejo, saj 96. člen zakona določa,
da do uveljavitve OPN ostanejo v veljavi vsi prostorski akti občin, ki so jih le-te sprejele na
podlagi Zakona o urejanju naseljih in drugih posegov v prostor – ZUNDPP (Prostorsko
ureditveni pogoji in Prostorsko izvedbeni načrt).
V Sloveniji je do sredine januarja 2016 imelo svoj občinski prostorski načrt sprejetih 130
občin, 74 občin je v bilo v fazi priprave, 50 v fazi osnutka. To pomeni, da se zgoraj
omenjenega instrukcijskega roka ni držala glavnina občin (Zelena Slovenija, 2016).
Vzrokov, zakaj je temu tako, je več. Dejstvo je, da je postopek sprejema interdisciplinaren
in dolg proces, vsekakor pa k nesprejetju pripomore tudi veliko število občin (Volfand,
2016).
3.2.1 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, v katerem
mora biti opredeljen dolgoročni strateški prostorski razvoj občine, navedena pa morajo biti
tudi merila za izvedbo in pogoje za gradnjo objektov, ki omogočajo razvoj investicij tako v
gospodarstvu, javni infrastrukturi in ne nazadnje tudi zasebni sferi (gradnja hiš,
stanovanj..). Prostorski akt pripravljavec pripravi na podlagi smernic državnih prostorskih
aktov, varstvenih režimov, kot tudi samih razvojnih potreb občine. V aktu se določijo cilji
in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega
pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor – akt določa pogoje za vsak
poseg v prostor, od najmanjših stavb pa do ogromnih industrijskih hal in kompleksov.
Občinski prostorski akti so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, ki so osnova za
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega objekta z izjemo območij,
na katerih velja občinski podrobni prostorski načrt ali državni prostorski načrt.
Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 določa, da morajo vse občine sprejeti
občinske prostorske načrte in z njimi nadomestiti stare prostorske načrte (v večini
prostorsko ureditvene pogoje). Zakon je občinam določil instrukcijski rok, in sicer bi
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morale občine OPN-je sprejeti do novembra 2009, vendar pa je to nalogo opravilo le
manjše število občin; nekatere občine še do danes nimajo sprejetega občinskega
prostorskega načrta in imajo v veljavi prostorsko ureditvene pogoje, ki pa niso v skladu z
modernimi načeli urejanja prostora.
Občinski prostorski načrt je sestavljen iz strateškega dela (občina ga lahko sprejme tudi
samostojno) in izvedbenega dela (1. odstavek 39. člena ZPNačrt).
Strateški del OPN določa (2. odstavek 39. člena ZPNačrt).:
− »izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
− usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za
določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
− območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko
povezana;
− območja razpršene poselitve«.
Izvedbeni del OPN določa (3. odstavek 39. člena ZPNačrt):
− »območja namenske rabe prostora,
− prostorske izvedbene pogoje,
− območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt«.
Potek postopka je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju, in sicer v členih od 46
do 52. V nalogi je podrobneje opisan v podpoglavju »dolgotrajno sprejemanje prostorskih
aktov«. Postopek se zaključi z objavo odloka v uradnem glasilu, najsi bo to uradno glasilo
občine ali pa Uradni list RS.
3.2.2 OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski akt, s katerim se podrobneje
načrtuje prostorske ureditve na zaokroženih območjih, ki so pretežno nepozidana,
predstavljajo pa funkcionalno celoto, ki jo je potrebno enovito zasnovati in opremiti
(Prima d.o.o., 2017).
Sama vsebina in oblika OPPN je odvisna od obsežnosti načrtovane ureditve. Vedno
vsebuje vsaj območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta (z mejo
ureditve), arhitekturne, krajinske, oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, rešitve in
ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine ter pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro; načrt parcelacije, morebitno etapnost izvedbe.
Območja, za katera je potrebno izdelati OPPN, so določena že z občinskim prostorskim
načrtom, kjer so določeni tudi pogoji in usmeritve za pripravo. S pripravo OPPN se začne,
ko so za območje, kjer je tovrsten dokument zahtevan, znani vsi investicijski načrti, kot
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tudi sami financerji načrta. Pobudo poda investitor oz. lahko tudi več le-teh. Investitorji so
lahko fizične, pravne osebe, lastniki zemljišč, v dosti primerih pa so naročnik lahko tudi
občine, ki v interesu in imenu lastnikov vodijo postopek priprave; v tem primeru se sklene
urbanistično pogodbo (občina – lastniki zemljišč), s katero se določijo tudi obveznosti
lastnikov zemljišč, med katerimi izstopa obveznost plačila stroškov izdelave izvedbenega
akta ter stroškov komunalnega opremljanja. S tem, ko lastniki financirajo komunalno
opremljenost območja, si zagotovijo tudi znižanje višine komunalnega prispevka (minulo
vlaganje v zemljišče).
Izdelovalca akta si običajno izberejo kar lastniki zemljišč sami, s katerim pa potem
sklenejo neposredno pogodbo, upravni postopek izvajanja in sprejetja OPPN pa v imenu
lastnikov vodi občina.

3.3 ADMINISTRATIVNE OVIRE
3.3.1 MAJHNOST OBČIN
V relativno majhni Sloveniji imamo trenutno kar 212 občin (Statistični urad RS, 2017). Ne
glede na to, da Zakon o lokalni samoupravi v svojem 13.a členu določa, da mora imeti
občina več kot pet tisoč prebivalcev, ima kar polovica (109) slovenskih občin manj kot pet
tisoč prebivalcev. Največja občina, Ljubljana, ima nekaj več kot 280.000 prebivalcev,
najmanjši občini Osilnica in Hodoš pa zgolj nekaj več kot 300 prebivalcev (SURS, 2017).
Ne glede na število prebivalcev in svojo velikost imajo vse občine enake pristojnosti in
morajo opravljati enake naloge. Tako tudi zakon o prostorskem načrtovanju ne določa
izjem pri sprejetju prostorskega načrta. Sprejeti ga mora vsaka občina, ne glede na
velikost le-te. Prostorski akt je zelo obsežen dokument, njihovo sprejetje pa je, predvsem
za manjše občine, ki nimajo zajetne kadrovske podpore, kar zajeten organizacijski kot tudi
finančni zalogaj. Glede na povedano lahko trdimo, da je velika razdrobljenost in majhnost
občin v Sloveniji tudi eden izmed krivcev, da nekaj občin, predvsem manjših, še vedno
nima sprejetega občinskega prostorskega načrta. Težko primerjamo npr. Mestno občino
Novo mesto, kjer je na Uradu za prostor in razvoj zaposlenih 29 uslužbencev (Mestna
občina Novo mesto), z eno najmanjših občin, tj. Osilnica, ki ima poleg župana zaposleno
zgolj eno uslužbenko (Občina Osilnica). S tem, ko posamezna občina nima prejetega OPNja, so v taki občini zavrti tudi nadaljnji postopki z vidika urejanja prostora in urbanizma,
saj je ZPNačrt po novembru 2009 onemogočil sprejemanje sprememb in dopolnitev
prostorskih planov občin, kar posledično pomeni, da posamezna občina s svojo prostorsko
zakonodajo ne more zadovoljiti željam in potrebam posameznih investitorjev po
prostorskem razvoju.
3.3.2 DOLGOTRAJNO SPREJEMANJE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
Slovenski pravni sistem striktno ne predpisuje časovne dinamike sprejemanja občinskih
prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in dopolnitev, zato se nemalokrat tovrstni
postopki razvlečejo na par let, čemur v veliki meri pripomore tudi birokracija tako na ravni
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občine kot na ravni države. Če pogledamo iz praktičnega vidika, v posamezni občini
sprejemanje občinskega prostorskega akta ni zelo pogost proces, saj je sam postopek
dolgotrajen in od pobude stranke do sprejema končnega dokumenta včasih mine več let.
Po podatkih Projektne skupine za vzpostavitev Sistema spremljanja stanja prostorskega
razvoja ter pripravo poročila o prostorskem razvoju Slovenije je bil v letu 2014 povprečni
čas priprave prostorskega akta 3 leta in 5 mesecev, rekorderka v času priprave OPN je
bila občina Podčetrtek, kjer je čas trajanja priprave OPN trajal 5 let in 5 mesecev, pa še to
zgolj do faze osnutka.
Prvi korak v postopku naredi občinski svet, ki sprejme sklep o začetku priprave. Sledi
zbiranje pobud občanov. Občani in investitorji navadno podajo pobudo za spremembo
namembnosti zemljišč, ki jih imajo v lasti. Ko se na občini sprejmejo vse pobude, se
sprememba prostorskega akta navadno ne obravnava le kot sprememba obstoječega akta
– v delih, kjer so predlagane spremembe, pač pa se v celoti pripravi nov akt, ki se nanaša
na območje celotne občine. Ko so v določenem roku zbrane pobude občanov, izdelovalec
akta obravnava prispele pobude in nato pripravi osnutek, ki temelji na splošnih smernicah
državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritvah državnega strateškega prostorskega
načrta, razvojnega programa …
Splošne smernice pripravijo državni nosilci urejanja prostora in jih morajo objaviti na
svojih spletnih straneh. Oblika smernic mora občinam omogočati neposredno uporabo v
postopkih izdelave prostorskih aktov. Splošne smernice se spreminjajo praviloma enkrat
letno »na podlagi spremljanja prakse ali ob spremembah predpisov, na katerih temeljijo«
(47. člen ZPNačrt). Državni nosilci urejanja prostora imajo podlago za izdajo smernic v
Zakonu o prostorskem načrtovanju, vsebina pa temelji na področnih zakonskih (kot npr.
Energetski zakon, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu
narave ...) ter podzakonskih predpisih (kot npr. Uredba o varovanih gozdovih in gozdovih
s posebnim pomenom). Splošne smernice so podane (MOP, 2017):
− s področja usmerjanja poselitve – izdaja jih Ministrstvo za okolje in prostor,
− s področja trajnostne mobilnosti – izdaja jih Ministrstvo za infrastrukturo,
− s področja energetike – izdaja jih Ministrstvo za infrastrukturo,
− za področje kmetijskih zemljišč – izdaja jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
− za področje gozdarstva – izdaja jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
− naravovarstvene smernice – izdaja jih Zavod za varstvo narave,
− s področja upravljanja z vodami – izdaja jih Direkcija za vode (včasih Agencija RS za
okolje),
− za področje varstva nepremične kulturne dediščine – izdaja jih Ministrstvo za kulturo,
− s področja obrambe – izdaja jih Ministrstvo za obrambo,
− s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom –
izdaja jih Uprava RS za zaščito in reševanje.
V kolikor občina oceni, da splošne smernice ne zadostujejo za pripravo osnutka, ali če
meni, da to narekujejo posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju posameznih
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prostorskih ureditev, lahko državne nosilce urejanja prostora zaprosi za izdajo posebnih
smernic, ravno tako lahko za smernice zaprosi tudi lokalne nosilce urejanja prostora, ki so
pristojni na območju obravnave (47. čl. ZPNačrt). Če nosilci posebnih smernic ne podajo v
roku 30 dni, se smatra, da smernic nimajo. »Pripravljavcu ni treba upoštevati smernic,
izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih
prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi« (47. čl. ZPNačrt). Žal se nemalokrat zgodi,
da nosilci zamujajo pri podaji svojih smernic in jih podajo po roku, pa še na podlagi poziva
občine, da naj jih izdajo.
Nosilci urejanja prostora so nato pozvani, da predložijo mnenje k osnutku dokumenta. V
tem času Ministrstvo za okolje in prostor odloča tudi o tem, ali je potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
Na podlagi pridobljenih mnenj, strokovnih podlag ter morebitnega izdelanega okoljskega
poročila se pripravi dopolnjen osnutek OPN, vsebina katerega mora biti omogočena
seznanitvi javnosti na javni razgrnitvi, ki mora trajati vsaj 30 dni, zagotovljena pa mora
biti tudi javna obravnava. Širši javnosti je tako dana možnost podajati pripombe in
predloge, ki jih mora občina s izdelovalcem akta preučiti in zavzeti tudi stališče glede
podanega. Z upoštevanjem stališč do podanih pripomb se pripravi predlog OPN. Nosilci
urejanja prostora so zopet pozvani k podaji mnenja (t. i. drugo mnenje). Po oceni občine,
da je predlog OPN usklajen z mnenji nosilcev urejanja prostora, ga pošlje v potrditev oz.
sprejem občinskemu svetu. Prostorski akt sprejme občinski svet z odlokom, ki mora biti
objavljen v uradnem glasilu.
Ko je OPN sprejet, morajo nato občine v roku 6 mesecev pripraviti Program opremljanja
stavbnih zemljišč in pripraviti tudi spremembo Odloka, ki je podlaga za odmero
komunalnega prispevka, ki ga plačajo investitorji pred pričetkom gradnje. Tako Program
opremljanja stavbnih zemljišč, kot tudi Odlok o komunalnem prispevku sprejema občinski
svet.
V nadaljevanju je za lažjo predstavo prikazan tudi shematični prikaz sprejemanja
občinskega prostorskega akta po posameznem subjektu.
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Slika 2: Postopek priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta

Vir: MOP (2017)
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Priprava in sprejem prostorskega akta zajema širok nabor medsebojno povezanih
postopkov, saj je za vsa zemljišča potrebno določiti namensko rabo prostora in prostorsko
izvedbene pogoje (PIP), ki pa morajo biti usklajeni z velikim naborom nosilcev urejanja
prostora. Razlog podaljševanja postopka je nedvomno tudi v (pre)velikem številu nosilcev
urejanja prostora, ki jih je v Sloveniji okoli 40. To so razna ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci gospodarskih javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v
postopku priprave prostorskih aktov. Največ usklajevanj je potrebno predvsem z nosilci
urejanja prostora, ki bdijo nad varstvom kmetijskih zemljišč, varstvom voda, ohranjanjem
narave in varstvom kulturne dediščini, saj le-ti ne odobravajo vedno predlaganih
sprememb. Vsak nosilec k spremembam poda svoje mnenje oz. smernice in nemalokrat
se zgodi, da so smernice enega nosilca v nasprotju s smernicami drugega nosilca, saj vsak
od njih preferira svoje področje; v tem primeru sledijo dolgotrajna usklajevanja in
koordiniranje.
Če občina zaradi različnim mnenj »ne more pripraviti dopolnjenega osnutka prostorskega
načrta, o tem obvesti ministrstvo, ki najpozneje v 15 dneh od prejema obvestila zagotovi
usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih mnenj občina ni mogla
uskladiti pri pripravi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta« (49. čl.
ZPNačrt). Ob pobudi občine tako usklajevanje organizira in vodi Direktorat za prostor pri
Ministrstvu za okolje. Priporočila ministrstva občinam so, da preden formalno zaprosijo za
smernice nosilcev urejanja prostora, v sodelovanju z Direktoratom za prostor preverijo
ustreznost pripravljenega gradiva ter uskladijo svoje razvojne potrebe s sektorskimi
predpisi in režimi.
V kolikor želimo uspešno pripraviti prostorski akt, je nujno da se čim hitreje odkrije in
odpravi morebitna neskladja. V nasprotnem primeru lahko nosilci urejanja prostora na
stopnji potrjevanja izdajo negativno mnenje, kar lahko pomeni nesprejetje akta oz.
ponovitev določenih korakov postopka (Priporočila MOP, 2008). »Če nosilci urejanja
prostora ugotovijo, da občina njihovih prvih mnenj oziroma predpisov iz njihove
pristojnosti ni upoštevala, podajo negativno mnenje, morajo svojo ugotovitev podrobno
utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti v predlogu občinskega
prostorskega načrta« (51. čl. ZPNačrt). S posameznim nosilcem se navadno mnenje
usklajuje toliko časa, dokler le-to ni pozitivno oz. dokler gradivo ni usklajeno s smernicami
oz. režimom posameznega varovanja. Ko občina pridobi mnenja nosilcev urejanja
prostora, pripravi predlog OPN, katerega pošlje v sprejem občinskemu svetu, razen če je
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
odločilo, da vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi (52. čl. ZPNačrt). Po
sprejetju in objavi OPN so nosilci urejanja prostora dolžni preveriti upoštevanje svojih
mnenj, ki so jih dali k predlogu občinskega prostorskega načrta. Če ugotovijo, da občina
mnenj ni upoštevala, morajo pristojna ministrstva skladno z zakonom, ki ureja državno
upravo, vsako na svojem področju izvesti nadzor nad zakonitostjo občinskega
prostorskega načrta. Kadar pristojno ministrstvo izvede nadzor nad sprejetim OPN v roku
6-ih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, mu ne glede na določbe
zakona, ki ureja državno upravo, ni treba predlagati rešitev in določiti roka za uskladitev
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spornih občinskih prostorskih načrtov, temveč lahko vladi takoj predlaga, da pred
ustavnim sodiščem zahteva začetek postopka za oceno njegove skladnosti z ustavo
oziroma zakonom (52.a čl ZPNačrt).
Ena izmed predlaganih rešitev tovrstnega problema bi bila po mojem mnenju ustanovitev
nekega skupnega organa, ki bi pod eno streho združeval vse te nosilce, ki pomembno
vplivajo na prostorsko načrtovanje, in bi se lahko tako v »eni hiši« uskladili glede smernic
in mnenj, seveda pod pogojem, da bi tem skupnem organu sodelovali strokovnjaki
posamezne stroke, ki odločilno odloča o dogajanju v prostoru. Tako bi časovno nedvomno
prihranili ogromno časa, ki ga občina porabi za medresorsko usklajevanje akta.
3.3.3 PROBLEMATIKA NEJASNOSTI
AKTOV

IN PREOBSEŽNOSTI PROSTORSKIH

Vsaka občina ima neko diskrecijo pri izdelavi prostorskega akta. Res je, da Zakon o
prostorskem načrtovanju predvideva neke okvirne smernice, katere sestavine naj bi
prostorski akt vseboval, vendar prihaja do tega, da si vsak pogodbeni pripravljavec
občinskih aktov zamisli neko svojo vizijo ali format, kako naj bi prostorski akt izgledal.
Tako prihaja do tega, da imata dve sosednji občini popolnoma različno strukturo oz. form
prostorskega akta. To predstavlja nemalo problemov pri odločanju tudi na upravnih
enotah, kjer uradniki odločajo o gradnjah v več različnih občinah, ki jih upravna enota
pokriva (npr. UE Novo mesto, teritorialno pokriva kar 8 občin – Novo mesto, Straža,
Dolenjske Toplice, Žužemberk, Škocjan, Mirno Peč, Šmarješke Toplice in Šentjernej).
Uradniki morajo tako »listati med aktom«, da najdejo določila, ki jih potrebujejo med
svojim delom.
Problem, ki sem ga opažala pri svojem delu, je tudi ta, da je terminologija v prostorskih
aktih različna. Razlike so res da minimalne, vendar so, kar lahko pomeni napačno
tolmačenje posameznega člena.
Nadalje je potrebno kot birokratsko oviro pri uporabi prostorskih aktov omeniti tudi
(pre)dolge dikcije posameznega akta in s tem nemalokrat tudi nerazumljivost
posameznega člena ali pa besede z dvoumnim pomenom. V prostorskih aktih se npr.
pojavlja beseda »tradicionalna arhitektura«. Kaj razumeti pod tem pojmom? Za nekoga je
tradicionalno nekaj starinskega, za druge spet ne. Tako prihaja do tega, da dva uradnika
isti člen razumeta popolnoma različno, s tem o isti stvari odločita različno, kar za dve
stranki pomeni neenakost pred zakonom.
Ne glede na majhnost občin mora imeti sleherni prostorski akt za vsak košček zemlje
določiti namensko rabo zemljišča ter prostorske izvedbene pogoje. Ravno zaradi te
majhnosti prihaja do različnih oblikovnih značilnosti objektov na ozkem področju, kar
privede do prevelike arhitekturne razgibanosti oz. neenotnosti pokrajine.
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3.3.4 PROSTORSKA NEUSKLAJENOST SOSEDNJIH OBČIN
Majhnost občin ter veliko število občin prinaša tudi veliko število prostorskih aktov.
Posamezni akt določa svoje pogoje, katere pa je pri načrtovanju gradnje potrebno
spoštovati. Tako se v praksi dogaja, da imamo mejo med dvema sosednjima občinama, ki
poteka v naselju med dvema sosednjima zemljiščema. Obe parceli sta v prostorskih aktih
opredeljeni kot stavbni zemljišči. Oba lastnika zemljišča želita biti investitorja identičnima
objektoma, vendar pa ima vsak prostorski akt drugačna določila glede tipologije objektov,
kar pomeni, da čeprav sta investitorja soseda, ne smeta zgraditi identičnega objekta.
Na Dolenjskem je veliko tako imenovanih zidanic. Zidanica je stavba, postavljena ob rob
vinograda, ki je praviloma sestavljena iz kleti in bivalnega dela, ki je namenjen
občasnemu prebivanju (Wikipedija). Ker vemo, da je pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo nezahtevnega objekta za investitorja bistveno cenejša (ni potrebna izdelava
projektne dokumentacije, ni potrebno plačati gradbene upravne takse …), se veliko
investitorjev odloči, da bodo zidanico gradili po pogojih za nezahtevni objekt, to pomeni,
da je objekt površine do 80 m2, s tem pa zadosti pogoju priloge 2, Uredbe o razvrščanju
objektov glede na gradnjo in zahtevnost gradnje.

Primer:
Na Dolenjskem imamo veliko vinogradniških območij. Vzemimo eno izmed njih, kjer
imamo dve sosednji zemljišči, eno zemljišče (zemljišče A) sodi v območje občine
Šmarješke Toplice, drugo zemljišče (zemljišče B) pa v območje občine Šentjernej.
Investitorja bi želela zgraditi zidanico v dveh etažah, vsake površine 40 m2, torej skupaj
80 m2, kar pomeni, da bi tak objekt štel za nezahtevnega.
Odlok OPN občine Šmarješke Toplice v svojem 74. členu določa, da so nezahtevni objekti
lahko »le enoetažni – pritlični ali v celoti ali delno vkopani«. Na drugi strani Odlok OPN
Šentjernej etažnosti ne predpisuje. Ne glede na to, da imata investitorja zemljišči na istem
območju, da sta zemljišči sosednji, jima ni dovoljeno na enak način pridobiti gradbenega
dovoljenja. Investitor, čigar zemljišče B sodi pod Šentjernejski odlok, bo pridobil gradbeno
dovoljenje po pogojih za nezahtevni objekt, kar pomeni, da bo k vlogi potrebno priložiti
zgolj skico, prikaz parcele in upravno takso v višini 22,66 €. Na drugi stani bo lastnik
zemljišča B za identičen objekt moral pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo manj
zahtevnega objekta, kar pomeni izdelavo projektne dokumentacije (strošek cca 2.000 €),
pridobitev vseh soglasij, plačilo komunalnega prispevka (strošek cca 1.000 €), plačilo
gradbene upravne takse (strošek cca 250 €). Ne samo, da bo imel lastnik zemljišča A s
pridobitvijo gradbenega dovoljenja kar veliko finančno obremenitev, bo sama pridobitev
dovoljenja trajala bistveno dlje, kot če bi pridobival dovoljenje za gradnjo nezahtevnega
objekta. V takih primerih je zelo težko razložiti stranki, zakaj je lahko investitor na zemljišču
B tako hitro in poceni pridobil gradbeno dovoljenje, s pridobitvijo dovoljenja na zemljišču
A pa so taki stroški.
V tem primeru ne moremo ravno reči, da sta investitorja neenaka pred zakonom, pač pa
sta v neenakem položaju, kar bi glede na lokacijo zemljišč ne smela biti.
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3.4 PREDLOGI ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR
Težnja vsakega akterja v kateremkoli upravnem postopku je, da se postopek izvede
hitro, enostavno, da je formaliziran z jasnimi in nedvoumnimi dikcijami. Nič drugače ni s
postopki, ki so povezani z gradnjami in urejanjem prostora. Stranke si želijo, da čimprej
pridobijo odgovor na svojo vlogo, uradniki pa si želijo čim jasnejše in preglednejše pravne
podlage, na podlagi katerih izvršujejo svoje naloge in odločajo v postopkih.
− Ustanovitev nekega skupnega organa (moj predlog: Agencija za prostorsko
načrtovanje), ki bi pod »eno streho« združeval in zaposloval eksperte oz.
strokovnjake različnih področij, ki so sedaj zaposleni pri državnih nosilcih urejanja. Ti
ljudje bi še vedno pripravljali mnenja in smernice s svojega področja, vendar bi bila
le-ta medresorsko usklajena, saj bi komunikacija znotraj organa potekala hitreje kot
sedaj, ko morajo občine in pripravljavci aktov sklicevati usklajevalne sestanke z
različnimi organi in službami, ki sedaj delujejo na različnih lokacijah. S tem bi se
nedvomno prihranilo na času in nepotrebni logistiki. Tak organ bi deloval pod okriljem
Ministrstva za okolje in prostor, kateremu bi, kot instančnemu organu, predlagana
agencija tudi odgovarjala. Ministrstvo bi imelo tudi pristojnost posredovanja v
primeru, ko med različnimi področji ne bi prišlo do usklajene rešitve, po podobnem
principu, kot je po sedanji ureditvi urejano v 49. čl. ZPNačrt.
− Določitev bistvenih vsebin s prostorskim redom, ki bi opredeljevale neke
splošne značilnosti objektov (npr. enostavnih, nezahtevnih), določale bi velikost
gradbenih parcel. S prostorskim aktom občine bi se tako določilo zgolj neke
posebnosti, ki bi bile značilne za določen kraj. S tem bi dosegli neko enotnejšo
podobo pokrajine, saj zdajšnja podoba objektov marsikje izstopa od povprečja.
− Jasnejša, preglednejša ter manj obsežna normativna ureditev, ki bi strankam
prihranila denar za najem dragih svetovalcev, ki jim svetujejo, kako postopati v
posameznem upravnem postopku, ter seveda tudi čas, ki ga potrebujejo za obiske
raznih uradov, kjer sedaj pridobivajo informacije. Dikcije členov morajo biti napisane
nedvoumno, jasno in razumljive slehernemu subjektu.
− Vzpostavitev enotne uradne evidence oz. registra, kjer bi bilo možno z enim
klikom na zemljišče pridobiti informacije o namenski rabi zemljišča, o vrstah
dopustnih gradenj, o oblikovnih pogojih, varovalnih pasovih infrastrukture ter
varovanjih s področja narave, okolja in kulture. Nekaj evidenc je že izpostavljenih, ni
pa neke vsebinske povezave med njimi. Na tak način bi stranke hitreje pridobile
informacije (ob zdajšnji ureditvi marsikdo ne ve niti to, kje iskati informacije).
Trenutno obstajajo tri spletne aplikacije, in sicer sistem PISO, Kaliopa ter Urbinfo (več
o posameznem sistemu v nadaljevanju). Na tem mestu je treba poudariti, da to niso
uradne evidence, zato so pridobljeni podatki zgolj informativne narave. Svoje podatke
sicer črpajo iz podatkov Geodetske uprave, Agencije RS za okolje, Ministrstva za
kulturo, vendar pa podatki niso nujno ažurni in zanesljivi. Uradne podatke o pogojih
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za posege v prostor je potrebno pridobiti iz lokacijske informacije. Na spletnih straneh
teh treh aplikacij je mogoče zaslediti, da je do neuradnih podatkov o zemljiščih preko
sistema PISO mogoče priti v 141 občinah, preko Kaliope 69 občin, aplikacija Urbinfo
pa za enkrat deluje zgolj na območju Mestne občine Ljubljana. Iz navedenega sledi,
da lahko lastniki zemljišč dostopajo do podatkov o parcelah v 211 od skupno 212
občin. Kot je razvidno iz spletne strani občine, je edina občina, ki tovrstnega dostopa
na svojih spletnih straneh še ne omogoča, najmlajša slovenska občina, Ankaran.
− Boljše informiranje lastnikov zemljišč o postopkih sprememb in dopolnitev
prostorskih načrtov. V praksi so dogaja, da se s sprejetjem sprememb OPN
spremeni namenska raba posameznega zemljišča – bodisi iz kmetijskega zemljišča v
stavbno ali iz stavbnega v kmetijsko. S tem se spreminja tudi vrednost zemljišča, o
čemer pa lastniki niso neposredno obveščeni. O spremembah so posredno obveščeni
preko javnih razgrnitev in obravnav, kjer imajo možnost podaje pripomb (na podano
pripombo morajo dobiti pisno stališče do le-te), te možnosti pa ni več, ko je sprejet
dokument objavljen. Slabše informiranje lastnikov zemljišč o spremembah
prostorskega akta in s tem o nameravanih spremembah namenske rabe je opazno
predvsem v manjših, nerazvitih občinah ter pri starejših in neizobraženih občanih, ki
nimajo dostopa do digitalnih medijev in ostalih sredstev javnega obveščanja, preko
katerih občine občane obveščajo o začetku postopkov sprejemanja pobud, o javnih
razgrnitvah ter javnih objavah.
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4 KONKRETNI UPRAVNI
UREDITEV PODROČJA

POSTOPKI

IN

NORMATIVNA

»Upravni postopek ni le eden izmed zakonsko urejenih pravnih postopkov, temveč
predstavlja tudi najpomembnejši poslovni proces, v katerem javna uprava stopa v stik s
svojimi uporabniki (strankami) – posamezniki in pravnimi osebami« (Štriker, 2011, str. 6).
Upravni postopek ima nalogo varovanja javne koristi ter zakonite koristi posameznika, saj
si koristi velikokrat nasprotujeta (Androjna & Kerševan, 2006, str. 28).
V slovenskem pravnem redu lahko rečemo, da se večino upravnih postopkov s področja
urejanja prostora in graditve objektov vrši na dveh ravneh, in sicer na ravni države in na
ravni občin. Na ravni občin se vodijo predvsem postopki v zvezi s prostorskimi akti, s tem
posredno pa tudi postopki izdaje lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi
zemljišča, odmere komunalnega prispevka. Občine s področja, ki je predmet obravnave,
odločajo tudi o posegih na javno dobro (sem sodijo tudi posegi na občinske ceste, izvedbe
priključkov), izdajajo soglasja …
Večina postopkov v zvezi s urejanjem prostora in graditvijo, ki jih imajo državljani na
relaciji državljan – država, se vrši preko upravnih enot, in sicer preko pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo in uporabnih dovoljenj ter postopka odmere nadomestil za
degradacijo in uzurpacijo prostora. Upravne enote lahko štejemo kot »podaljšano roko«
ministrstev, saj skozi raznovrstne postopke predstavljajo vez med državo in državljani.
Tako državljani preko upravnih enot uveljavljajo svoje pravice in prevzemajo tudi
dolžnosti.
Manjši del postopkov, ki jih imajo v zvezi z gradnjami in urejanjem prostora državljani, se
vrši tudi preko Ministrstva za okolje, natančneje preko Inšpektorata RS za okolje in
prostor, ki vrši inšpekcijski nadzor na področju »urejanja prostora in naselij, graditve
objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij ter izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte«
(Inšpektorat RS za okolje in prostor, 2017).

4.1 GRADBENA DOVOLJENJA
Po ZGO-1 je gradbeno dovoljenje »odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli
gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati« (6.
točka, prvega odstavka 2. člena). Kdo bo izdal gradbeno dovoljenje, je odvisno od tega,
kakšnega pomena je objekt. ZGO-1 v svojem 24. členu določa, da ima stvarno pristojnost
izdaje gradbenega dovoljenja za objekte državnega pomena na prvi stopnji ministrstvo,
pristojno za prostorske in gradbene zadeve (to je pri nas Ministrstvo za okolje in prostor),
gradbena dovoljenja za objekte, ki pa niso objekti državnega pomena, na prvi stopnji izda
upravna enota, na katere območju leži nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega
dovoljenja.
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Zakon o gradnji objektov (ZGO-1) je objekte razvrstil glede na zahtevnost na enostavne,
nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte. Glede na zahtevnost objektov
razlikujemo tudi zapletenost postopka, s katero se sreča investitor, če se odloči za
investicijo v gradnjo. ZGO-1 predpisuje dva tipa gradbenih dovoljenj – gradbeno
dovoljenje za zahtevne oziroma manj zahtevne objekte ter gradbeno dovoljenje za
nezahtevne objekte. Po vsebini sta to dva popolnoma različna tipa gradbenih dovoljenj.
Razlikujeta se tako po vsebini kot po podlagi za izdajo dovoljenj (Viler-Kovačič, 2007, str.
22). Izjemo pri pridobivanju gradbenih dovoljenj predstavljajo enostavni objekti, ki so po
Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje »konstrukcijsko nezahtevni
objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, niso
namenjeni prebivanju in niso objekti z vplivi na okolje« (6. člen Uredbe).
Vsebina zahteve, s katero zaprošamo za gradnjo manj zahtevnega objekta in zahtevnega
objekta, je predpisana v 54. členu ZGO-1. Investitor pri upravni enoti vloži vlogo za izdajo
gradbenega upravnega akta, v kateri navede vrsto objekta, zahtevane podatke o
nepremičnini, na kateri se bo izvajala gradnja, in podatke o nepremičninah, po katerih bo
speljana eventualna infrastruktura (Breznik, Duhovnik & Kmecl, 2010, str. 44).
Vloga mora poleg splošnih sestavin po 66. členu Zakona o splošnem upravnem postopku
vsebovati še specifične sestavine za postopek. ZGO-1 v 54. členu taksativno določa
obvezne sestavine, ki morajo biti priložene zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. V
primeru rekonstrukcije, nadzidave, dozidave in spremembe namembnosti objekta se
izkaže tudi veljavno gradbeno dovoljenje za tangirane objekte, razen za objekt zgrajen
pred 31. 12. 1967. Če vloga ne vsebuje navedenih sestavin, je nepopolna. V praksi
pogosto sledi dolgotrajno usklajevanje in čakanje na dopolnitev. Upravni organ mora o
vloženi zahtevi odločiti najkasneje v mesecu dni po vložitvi popolne vloge oz. v dveh
mesecih, kadar je pred odločitvijo potreben poseben ugotovitveni postopek (Viler-Kovačič,
2007, str. 22).
ZGO-1 predpisuje dve različni vrsti postopkov v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj. Za
območja urejena z državnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim načrtom se
gradbena dovoljenja izdajajo v skrajšanem postopku (razen izjem, določenih s posebnim
zakonom). Slednji postopek se uporablja tudi v drugih zakonsko taksativno naštetih
primerih (podaljšanje gradbenega dovoljenja, rekonstrukcija stanovanjskega objekta,
sprememba namembnosti …). V primeru gradnje nezahtevnega objekta, če je objekt
oddaljen od sosednjih parcel najmanj 3 m, upravni organ ravno tako odloča v skrajšanem
postopku, kar omogoča 2. odst. 74. c člen ZGO-1. Za ostala območja 2. odstavek 60.
člena ZGO-1 določa postopanje po posebnem ugotovitvenem postopku. To pomeni, da se
lahko udeleži postopka ne samo investitor, ampak tudi intervenienti iz območja za
določitev strank in z zakonom določeni intervenienti (Jerovšek, 2008, str. 169).
V kolikor so zaradi razveljavitve 1. in 2. odst. 62. in 74. b člena ZGO-1 (po odločbi U-I165/09) v postopku izdaje dovoljenja za gradnjo udeleženi ne samo investitor, ampak tudi
stranski udeleženci, ni mogoče, da bi upravni organ izdal dovoljenje po skrajšanem
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postopku, kot ga določata 1. odst. 60. člena ZGO-1 in 2. odst. 74. c člena ZGO-1. ZGO-1
ne določa roka, v katerem mora upravni organ izdati gradbeno dovoljenje, zato se v tem
primeru uporabljajo določila 222. člena Zakona o upravnem postopku, ki se uporablja
subsidiarno za vprašanja, ki jih Zakon o graditvi objektov ne ureja. Pri vodenju postopka
izdaje gradbenega dovoljenja se primarno uporablja ZGO-1 in subsidiarno ZUP (Gruden,
2006, str. 20).
4.1.1 GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV
Za gradnjo objekta ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, če je objekt, v Uredbi o
vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje, določen kot enostavni objekt. Tak objekt se
lahko gradi, če ima investitor na zemljišču z nameravano gradnjo pravico graditi in če
gradnja ni v nasprotju s prostorskim aktom.
Ker za enostavne objekte ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, bi bilo smotrno, da bi
zakonodajalec določil standard, da v to kategorijo spadajo vsi pomožni pritlični objekti do
50 m2 tlorisnih gabaritov, katerih gradnjo bi nadzorovala gradbena inšpekcija. Navedeno
pomeni, da bi se povečalo število takih objektov, za katere investitor ne potrebuje
dovoljenja, saj po sedaj veljavni uredbi v to kategorijo spadajo enostavni objekti do 20
m2, in posledično bi se zmanjšalo število zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja za
nezahtevne objekte, za katere investitor po sedaj veljavni zakonodaji potrebuje gradbeno
dovoljenje. Na ta način bi se lahko tudi racionaliziralo število uradnikov, ki vodijo postopke
s področja graditve, saj bi se število vlog za izdajo obravnavanih dovoljenj občutno
zmanjšalo. Poleg tega bi se uradniki s tega področja bolje angažirali pri zahtevnejših
postopkih na področju izdaje klasičnih dovoljenj, kar bi v končni fazi doprineslo tudi k
hitrejši izdaji t. i. klasičnih gradbenih dovoljenj (Marn, 2016).
4.1.2 GRADBENO DOVOLJENJE ZA NEZAHTEVNI OBJEKT
Po definiciji ZGO-1 objektov je nezahtevni objekt konstrukcijsko manj zahteven objekt, za
katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, če investitor izpolnjuje pogoje iz 8.
člena Zakona o graditvi objektov glede dopustne velikosti, načina gradnje in načina rabe
objekta.
Vloga za izdajo dovoljenja, ki omogoča zgraditev nezahtevnih objektov, se vloži na
obrazcu, ki je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za
nezahtevni objekt. V prilogi 1 navedeni pravilnik zahteva obliko in vsebino zahtevka.
Investitor v preglednico vpiše podatke o zemljišču, na katerem namerava izvajati gradnjo,
in o objektu, ki ga namerava zgraditi, ter podatke o investitorju. V polja na dnu lista je
potrebno označiti priložena soglasja dotičnih soglasodajalcev in izkaz glede pravice graditi.
V za to predvideno centimetrsko mrežo na drugi strani zahtevka je potrebno vrisati tloris
in prerez objekta v merilu 1:100. K zahtevi mora investitor v skladu s 74. a člena ZGO-1
priložiti zemljiškokatastrski prikaz, s prikazano lego objekta na nepremičnini, iz katerega je
razviden tlorisni položaj objekta, z navedbo odmikov predvidenega objekta od sosednjih
zemljiških mej (Jerovšek, 2008). Do odločitve US RS št. U-I-165/09-34 sta bili z ZGO-1
predvideni dve bistveni poenostavitvi, ki sta skrajšali postopek in pocenili izvedbo
predvidene gradbene investicije. ZGO-1 je v 74. b členu določal, da je v postopku izdaje
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dovoljenja stranka le investitor. S sprejemom navedene odločbe se je skrajšani
ugotovitveni postopek v zvezi z izdajo dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov
spremenil v ugotovitveni postopek, kar bistveno spremeni dotedanjo ureditev in vpliva na
samo dolžino postopka izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Ker je izdelan
obrazec za vložitev zahteve in se projektna dokumentacija ne pripravlja po pravilih iz
Projektnega pravilnika, v postopku projektiranja ni več treba angažirati projektanta.
Seveda se s tem sama investicija poceni, od investitorja pa se pričakuje, da je toliko
spreten v risanju, da zna skicirati, in da ve, kaj sta tloris in prerez. Z odločbo Ustavnega
sodišča RS je bila prva poenostavitev odpravljena, druga pa še velja. 74. b člen ZGO-1 je
bil po odločbi št. U-I-165/09-34 s strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije
razveljavljen, torej z isto odločbo kot 1. in drugi odstavek 62. člena z razlago, da tudi 74.
b člen ne omogoča sodelovanja v postopku graditve objektov vsem posameznikom,
katerim materialni zakon priznava določeno pravno korist. Pri izdaji gradbenega dovoljenja
za nezahtevni objekt je potrebno po 24. členu ZGO-1D v postopek vključiti mejaša, v
kolikor je odmik od meje sosednjih parcel manjši od treh metrov (doda se besedilo v 2.
odst. 74. c člena). V takih primerih mora upravni organ razpisati ustno obravnavo. Z
uveljavitvijo te določbe obstaja večja verjetnost za dajanje pritožb s strani mejašev, saj ti
soglasja h gradnji ne dajo, ali pa ji celo nasprotujejo. V praksi se pogosto dogaja, da
mejaši soglasje h gradnji pogojujejo z ureditvijo sosedskih mej (Koselj in drugi, 2012).
4.1.3 GRADBENA DOVOLJENJA ZA MANJ ZAHTEVNE OBJEKTE
Manj zahtevni objekt je objekt, ki ne spada med zahtevne, nezahtevne oz. enostavne
objekte. Sem spada tudi enodružinska hiša, zato bi bilo pričakovati, da bi bil postopek v
zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za manj zahtevne objekte poenostavljen. Če
izhajamo iz predpostavke, da že sami občinski prostorski načrti natančno opredeljujejo
obliko hiše, fasade, stavbno pohištvo, barvo, obliko in naklon strehe ipd., in če je v
postopku sprejema občinskega prostorskega načrta vključena javnost, pridobivajo se
kulturnovarstvena soglasja, naravovarstveno soglasje, mnenja glede vplivov na okolje itd.,
se poraja vprašanje, zakaj je investitor v postopku pred državnim organom dolžan celotno
proceduro ponoviti. Če investitor predloži projekt, ki ustreza prostorsko izvedbenim
pogojem OPN in izkaže pravico graditi, bi moral zelo hitro pridobiti gradbeno dovoljenje.
Težiti je potrebno k ekonomičnosti, racionalizaciji in s tem k skrajšanju postopkov
pridobivanja gradbenega dovoljenja (Koselj in drugi, 2012, str. 159). Korak k
racionalizaciji je doprinesla ukinitev zahteve po uporabnem dovoljenju pri
enostanovanjskih stavbah, kar opredeljuje 3. člen ZGO-1D. Ker po 3. členu ZGO-1D za
uporabo enostanovanjske stavbe uporabno dovoljenje ni potrebno, je zagotovo dosežena
racionalizacija zmanjšanja stroškov in skrajšanja postopkov.
4.1.4 GRADBENA DOVOLJENJA ZA ZAHTEVNE OBJEKTE
Zahtevni objekt je opredeljen kot objekt, kjer se nahaja večja masa ljudi, ali objekt večjih
dimenzij, ali objekt, za katerega je obvezujoča presoja vplivov na okolje v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če tako določajo posebni predpisi (ZGO1). Prvo merilo, da se v zahtevnem objektu zadržuje večje število oseb, temelji na načelu,
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da je nevarnost večja, če odpoved celotnega objekta ali njegovega dela ogroža več ljudi,
kot če ogroža le nekaj posameznikov. Drugo merilo, da ima zahtevni objekt velike
dimenzije, temelji na načelu, da pri odpovedi velikih objektov lahko nastane velika
materialna škoda. Pri zahtevnih objektih je postopek izdaje gradbenega dovoljenja daljši
in zahtevnejši. Že sama zakonska definicija opredeljuje, da ima zahtevni objekt večji vpliv
na okolje in druge parametre, ki so varovani z gradbenim upravnim aktom (Koselj in
drugi, 2012).

4.2 UPORABNA DOVOLJENJA
Po zakonski opredelitvi je uporabno dovoljenje »odločba, s katero tisti upravni organ, ki je
za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega
pregleda, dovoli začetek uporabe objekta« (11. točka, prvega odstavka 2. člena ZGO-1).
Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja je namenjen preverjanju skladnosti
zgrajenega objekta z določili gradbenega dovoljenja, kot tudi tehničnimi predpisi, ki
urejajo gradnje objektov.
Zakon o graditvi objektov jasno določa, kdaj se šteje, da ima objekt uporabno dovoljenje
po samem zakonu in ga ni treba posebej pridobiti.
Stavbe, ki so bile zgrajene pred 31.12.1967, so ustrezno evidentirane pri Geodetski upravi
in so bile z 1.1.2003 v uporabi, se štejejo, da imajo uporabno dovoljenje po zakonu
samem, ob predpostavki, da se jim namembnost ni bistveno spremenila (197. čl. ZGO-1).
O pridobitvi potrdila se pri upravni enoti vodi upravni postopek, na zahtevo lastnika, ki
nosi tudi obveznost dokazati, da je objekt v obliki, za katero želi pridobiti uporabno
dovoljenje, dejansko stal že pred letom 1967. Za dokazovanje pridejo v poštev vsa
dokazila (fotografije, morebitni aerofoto posnetek, vpisi v zemljiški kataster, zemljiško
knjigo…) kot tudi priče, ki pričajo o starosti objekta (Černivec, 2010).
Ko je gradnja zaključena, je potrebno vložiti zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja, pri
organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Kot priloge se priloži projektno dokumentacijo
izvedenih del (PID), geodetski posnetek zemljišča po končani gradnji, dokazilo o
zanesljivosti objekta ter morebitna druga dokazila. (89. čl. ZGO-1). Po ugotovitvi
upravnega organa, da je zahtevek v skladu s določili ZGO-1, se razpiše tehnični pregled.
Komisijo za tehnični pregled sestavljajo upravni organ, soglasodajalci in morebitni
izvedence. Na kraju samem se preveri ali so bili upoštevani vsi pogoji soglasodajalcev in
določila gradbenega dovoljenja. V kolikor se na tehničnem pregledu ugotovijo kakšne
pomanjkljivosti, uradna oseba
sestavi zapisnik, v katerem so pomanjkljivosti
izpostavljene, določen je tudi rok za odpravo pomanjkljivosti. V kolikor investitor
pomanjkljivosti ne odpravi, mu je izdana odločba, s katero se zahtevek za izdajo
gradbenega dovoljenja zavrne. O zavrnjeni odločbi se obvesti tudi inšpekcijsko službo, da
prepove morebitno uporabo objekta (Koselj in drugi, 2012).
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V kolikor gre za enostanovanjsko stavbo, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega
dovoljenja, je uporabno dovoljenje pridobiti brez predhodno opravljenega tehničnega
pregleda. V tem primeru investitor poda vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja, kateri
priloži izjavo odgovornega projektanta in nadzornik del, da je stavba zgrajena v skladu
predpisi (101. čl. ZGO-1).
V kolikor investitor uporablja objekt, za katerega ni pridobil ustreznega uporabnega
dovoljenja, mu inšpektor z odločbo lahko prepove uporabo objekta. V kolikor sama
odločba o prepovedi uporabe ne zadošča, lahko inšpektor izda sklep s katerim se
investitorju določi denarno kazen, ki pa ni majhna. Sledi lahko tudi dodatni ukrep, ki pa je
pečatenje objekta (Černivec, 2010).

4.3 ADMINISTRATIVNE OVIRE
Kot že opisano ima slovenski pravni red zelo obsežen nabor pravnih virov, ki urejajo
predmetne postopke. Zakonodajalec si prizadeva vsak najmanjši korak postopka
formalizirati in predvideti pravilno postopanje bodisi organa bodisi stranke ob določeni
situaciji. Tovrstna formaliziranost postopka pa ni nujno dobra oz. ne predstavlja nujno
poenostavitev postopka. Težko je namreč predvideti sleherno situacijo iz prakse. V poplavi
zakonodaje s področja graditve in urejanja prostora se akterji v teh postopki lahko kar
izgubijo. To pomeni, da je potrebno veliko časa, da se pregleda vse akte, ki urejajo
določeno področje, lahko pa se zgodi tudi, da se kakšen akt tudi kratko malo spregleda in
tako tudi ne upošteva. Težavo predstavlja tudi strokovna terminologija, ki je običajnim
državljanom, ki so po večini prava neuke stranke, predstavlja nerazumevanje zakonov in
predpisov. Tolmačenje le-teh povzroča dileme tudi samim uradnikom in ljudem, ki so
šolani iz določenih področij (npr. projektanti).
Iz svojih dosedanjih izkušenj lahko z gotovostjo potrdim, da uradniki drugače razumejo
določen normativni člen akta, kot ga razumejo projektanti. Zaradi tega prihaja do
neusklajenosti projektne dokumentacije, ki jo morajo projektanti usklajevati z upravnimi
organi, da dosežejo konsenz do te mere, da je možna izdaja gradbenega oz. katerega
drugega dovoljenja.
V času izdelave naloge je v zakonodajni obravnavi nova zakonodaja, ki naj bi nadomestila
obstoječo zakonodajo. Tako je v pripravi Gradbeni zakon, ki bi naj na novo urejal področje
graditve objektov in s tem nadomestil trenutno še veljavni Zakon o graditvi objektov, ter
Zakon o urejanju prostora, ki bi naj nadomestil Zakon o prostorskem načrtovanju. Moje
osebno mnenje je, da je obravnavano področje tako obsežno, da je celotno materijo
nemogoče obravnavati v zgolj dveh zakonih in doseči, da bi bila zakonodaja jasna in
pregledna.
Težnje pripravljavcev predpisov so, da se z novo regulativo postopke vsakič znova
poenostavi in naredi preglednejše, kaj od tega pa se dejansko uresniči, pa se pokaže skozi
uporabo v praksi. Ko se zakonodaja dejansko začne uporabljati v konkretnih postopkih, se
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začno pojavljati pomanjkljivosti postopka oz. ureditve področja, s tem pa tudi že novi
predlogi, kaj bi se dalo urediti na drugačen način.
Ko govorimo o vzrokih, ki upočasnjujejo postopke in nižajo njihovo kakovost, ne smemo
kazati s prstom zgolj na birokracijo. Nekaj pripomorejo tudi ostali udeleženci v postopkih,
in sicer:
− investitorji, ki navadno nimajo jasno izoblikovanih ciljev, kaj sploh želijo graditi in si
pred začetkom ne pridobijo ustreznih informacij, kaj je na določenem zemljišču sploh
dovoljeno in kaj ne.
− projektanti, ki se zaradi želje po hitrejšem zaslužku v zadostni meri ne poglobijo v
zakonodajo in prostorske akte, zato površno pripravijo projektno dokumentacijo, ki ne
zadošča pogojem, ki bi omogočali izdajo gradbenega dovoljenja, zaradi tega so
potrebna usklajevanja z upravnim organom in dopolnjevanje zahtevkov.
− Dogaja se tudi, da želijo projektanti na vsak način ustreči investitorju (konec koncev
so s strani investitorjev tudi plačani) in v prostor poskušajo umestiti objekt, ki ni
usklajen s prostorskim aktom. V takih primerih bi projektanti morali zavzeti strokovno
stališče in objekte prilagoditi prostorskim rešitvam, ki jih predvideva akt.
− stranski udeleženci, ki pogosto zaradi svojega načela »zakaj bi sosed imel več« in
medsosedskih sporov zavirajo gradnjo na sosednjem zemljišču. Razlog, da bo zaradi
novozgrajenega objekta na njihov vrt padala senca, ne more biti utemeljen in
investitorju prepovedati gradnje. Sosedska nesoglasja postopke bistveno in po
nepotrebnem podaljšujejo.

4.4 NORMATIVNA UREDITEV PODROČJA PRIDOBITVE GRADBENEGA
DOVOLJENJA
Gradnja objektov trajno preoblikuje prostor. Gradnja in s tem postavitev objektov vpliva
na kakovost bivanja ljudi, saj posega v njihovo življenjsko okolje. Z graditvijo se posega v
makro okolje, zato je normalno, da sta urejanje okolja in sama graditev regulirana s strani
države oz. lokalne skupnosti. Še posebej je to pomembno za urbani prostor, kjer je
gostota prebivalstva visoka in kjer je številčnost gradenj skoncentrirana. Pri gradnji in
urejanju prostora se vedno srečata dva interesa; javni interes, ki ga regulira oz. ščiti
država, in na drugi strani zasebni interes, ki se izraža s potrebami posameznikov, saj ti
težijo k ureditvi svojega bivalnega okolja. Oba interesa sta regulirana in opredeljena z
izdajo gradbenega dovoljenja, ki predstavlja akt državnega organa. Prav z gradbenim
dovoljenjem investitorju omogočimo, da uveljavi in zavaruje svoje pravice, je pa tekom
postopka potrebno »skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo pravic
drugih in ne v nasprotju z javno koristjo, določeno z zakonom ali z drugim predpisom«.
(7. člen ZUP).
Gradbeno
katerim je
mora pri
pridobitve

dovoljenje je upravni akt - odločba, ki je rezultat upravnega postopka in s
investitorju dovoljena gradnja objekta, ob upoštevanju določenih pogojev, ki jih
gradnji upoštevati. Gradbeno dovoljenje pridobimo v upravnem postopku
gradbenega dovoljenja, ki je pravno urejen v Zakonu o splošnem upravnem
34

postopku. ZUP določa postopkovna pravila, ki varujejo interese posameznika oziroma
stranke na eni in javnih koristi, ki jih ščiti država, na drugi strani (Jerovšek, 2008, str.
155).
Dovoljenje za gradnjo mora investitor pridobiti za vsako gradnjo, razen če zakon ne
določa drugače. Področje graditve objektov ureja Zakon o graditvi objektov, ki skupaj s
podzakonskimi akti opredeljuje postopke in aktivnosti udeležencev v procesu gradnje,
medtem ko urejanje prostora in poseganje vanj pa urejata Zakon o prostorskem
načrtovanju in Zakon o urejanju prostora.
4.4.1 SEDANJA UREDITEV IN PROBLEMATIKA, KI IZHAJA IZ TE UREDITVE
V Zakonu o graditvi objektov je gradbeno dovoljenje opredeljeno kot odločba, s katero
organ državne uprave dovoli gradnjo objekta in s katero določi konkretne pogoje, ki se jih
mora upoštevati pri gradnji. Iz navedene definicije povzamemo, da je namen instituta
dovoljenja za gradnjo objekta dovolitev konkretne gradnje z upoštevanjem javnega (in
zasebnega) interesa.
Za postopek odločanja v zvezi z gradbenim dovoljenjem veljajo pravila Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP) in Zakona o graditvi objektov (ZGO). Na področju gradbene
zakonodaje obstajajo nenehne težnje po spremembah gradbene zakonodaje v smislu
poenostavitve, vendar dosedanje spremembe še niso prinesle napredka, kot se pogosto
pričakuje. V praksi se nemalokrat ugotavlja, da se po upravnih enotah v enakih zadevah
pogosto postopa in dela različno, in to predvsem zaradi dvoumne zakonodaje. Že sama
opredelitev strank v postopku pridobitve akta gradnje je po razveljavitvi Uredbe, ki je
določala stranke v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, prepuščena posameznemu
uradniku, ki je omejen le z zahtevo zakona, da mora biti korist stranskega udeleženca
osebna, pravna (temelječa na zakonitem predpisu) in neposredna, sicer ni drugega
zakonsko oprijemljivega merila, kako določiti stranske udeležence. Tako se upravni organi
pogosto odločajo za več strank v postopku kot pa za manj. Pojem samega gradbenega
dovoljenja je pomemben za posameznike t.i. stranske udeležence, na katere bi imela
predvidena gradnja morebitni vpliv, da imajo že v samem postopku izdaje gradbenega
dovoljenja možnost uveljavljanja svojih pravic in pravnih koristi (po Čišič, 2008).
Institut območja za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je na »glavo
obrnila« odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-165/09-34 z dne 3. 3. 2011, s katero je
odpadel razlog za prikazovanje območja za določitev strank v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Stranke postopka izdaje gradbenega dovoljenja se namreč, ob
spoštovanju ustavne določbe, ne določajo več na po nekem ključu, ampak je nujno za
vsako stranko ugotavljati njen pravni interes, ki ni povezan z območjem določitve strank.
Območje določitve strank se kot obvezen sestavni del v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja ne prikazuje več. Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja, izdana na podlagi 49. a člena ZGO-1, ki je bil z ZGO-1D črtan, je
predpisovala matematičen način določitve tega območja glede na vrste objektov (stavbe,
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gradbeni inženirski objekti, objekti z obvezno presojo vplivov na okolje ...). Ustavno
sodišče je sicer v obravnavani odločbi ni razveljavilo. Razveljavilo je le način določanja
strank na njeni podlagi. Navedeno pomeni, da odgovorni projektant v vodilni mapi
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ni dolžan izdelati prikaza območja za
določitev strank, ki je bil prej obvezna sestavina projekta. Še manj pa sme to od njega
zahtevati uradna oseba v smislu dopolnitve postopka. Če je takšen prikaz v projektu
izdelan, tudi ni treba zahtevati, da odgovorna oseba projekt gradnje spremeni tako, da ta
prikaz odstrani. Uradna oseba ga pri odločanju oz. pravni utemeljitvi, kdo je stranka v
konkretnem postopku, pač ne upošteva, čeprav ji je lahko v pomoč pri določanju strank v
postopku oziroma pri presojanju pravnega interesa strank (po Koselj in drugi, 2012, str.
143).
Iz tega izhaja, da je upravni organ tisti, ki določa kriterije za določitev stranskih
udeležencev oz. strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, kar je za organ
odločanja slabše, ker ni nekega oprijemljivega merila in ureditve glede določitve stranskih
udeležencev, ki je veljala pred ustavno odločbo (U-I-165/09-34), ko so bili kriteriji
določeni s podzakonskim predpisom, matematično. Edino merilo je osebna, neposredna in
pravna korist stranskega udeleženca. Stranski udeleženec je tisti, ki varuje svojo pravno
korist, s tem da mora obstajati določeno razmerje, ki ga vzpostavlja materialni predpis,
med stranskim udeležencem in upravno stvarjo, ki je predmet upravnega postopka (Koselj
in drugi, 2012, str. 223).
Nemalokrat pa v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj sosedje ne uveljavljajo svojih
pravnih koristi skladno z ZUP in materialno zakonodajo, ki določa pravno korist, pač pa
prihaja do zlorab z neutemeljenimi zahtevami (metanje sence na njihovo zemljišče oz.
objekt, možnost vpogleda v njihove spalne prostore z dotičnega okna, hrup, odmik,
odvajanje meteorne vode itd.) in ovirami ter nepotrebnim zavlačevanjem pri izdaji
gradbenih dovoljenj. Upravno sodišče RS je v svoji sodbi I-U-283/2011 poudarilo, da je
potrebno upoštevati tudi to, da ljudje, ki živijo v neki krajevno povezani skupnosti, morajo
nujno trpeti tudi nekatere neprijetnosti, ki so neogibno potrebne zaradi življenja v taki
skupnosti. Zato gre za poseg v lastninsko pravico lahko le, če so omejitve prekomerne.
Vsebina lastninske pravice namreč zagotavlja uživanje lastninske pravice ob upoštevanju
njene gospodarske, socialne in ekološke funkcije, kar izhaja iz 67. člena Ustave. To
pomeni, da vsak vpliv še ne pomeni prekomernega posega v pravni položaj lastnika.
Podobno je obrazložilo svoj sklep Up-88/94 tudi Ustavno sodišče, ko je zapisalo, da
Ustava v 72. členu določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja.
Prekomerno vplivanje s sosednjega zemljišča ima lahko za posledico ogrožanje navedene
pravice in v posledici tega škodo. Varstvo pred škodo je zagotovljeno s civilnopravnimi
predpisi. Prepoved vplivanja na sosedovo zemljišče pa je v okviru pravil o imisijah možna,
če motnje presegajo običajno mero (normalno mejo) glede na krajevne razmere.
Sosedsko pravo izhaja iz dejstva, da mora človek, ki živi v določeni skupnosti, trpeti tudi
neprijetnosti, ki so neogibno potrebne zaradi življenja v taki skupnosti. Razmisliti bi
veljalo, kako v primeru zlorabe pravic, stranskih udeležencev za primer zatrjevanja emisij,
ki jih ni oziroma so te v mejah normale. Morda s krovnim zakonom investitorju omogočiti
36

odškodninski zahtevek proti nagajivim sosedom, z opredelitvijo zneska po višini za
konkretne zlorabe (ko npr. izvedenec ugotovi, da stavba ne meče sence na sosedovo
zemljišče … ). Če so stvari konkretizirane, so ljudem bližje, lažje jih razumejo in jih
jemljejo resno, sploh če so zneski visoki in močno udarijo po žepu. Ko se stranki omeni,
seveda, če se jih sploh omeni, da so možni odškodninski zahtevki po Obligacijskem
zakoniku, gre to mimo njih. V primeru opredelitve konkretnih odškodninskih zahtevkov za
primere zlorab bi bilo tudi organom odločanja delo olajšano in odškodninski postopki bi bili
hitreje zaključeni.
Glavnina postopkov izdaje gradbenih dovoljenj se vodi iz pisarn oz. le na podlagi
projektne dokumentacije in skic v spisu, zato ne bi bilo napačno zakonsko predvideti
ustno obravnavo na terenu oz. kraju samem, kjer bi se lahko marsikatera pripomba
sosedov glede vplivov novogradnje rešile hitreje in ekonomičneje, kar bi pomenilo tudi
skrajševanje postopkov izdaje gradbenih dovoljenj.
4.4.2 BODOČA UREDITEV
V letu 2017 je bil na Vlado RS podan predlog za sprejetje nove gradbene zakonodaje.
Zakon o gradnji objektov iz leta 2003 naj bi nadomestil novi Gradbeni zakon, ki bo na
novo urejal področje graditve objektov.
Bistvene novosti novega zakona, kot jih predstavljajo predlagatelji, to je Ministrstvo za
okolje in prostor, so (Ministrstvo za okolje in prostor, 2017):
− »širitev veljavnosti zakona na večji obseg objektov, med njimi tudi na druge
−

−
−

−
−
−
−
−

gradbene posege in objekte ne glede na njihovo povezanost s tlemi,
olajšani pogoji za nekatere vrste gradnje in del, in sicer opustitev obveznosti
pridobivanja gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov (potrebna je samo še
prijava začetka gradnje), opustitev obveznosti pridobivanja gradbenega dovoljenja
za začasne objekte, namenjene prireditvam in za čas sezone, širjenje obsega
vzdrževalnih del, za katera ni obvezna pridobitev gradbenega dovoljenja na
manjše rekonstrukcije,
uzakonitev obveznosti nezavezujočega podajanja informacij, svetovanja in pomoči
investitorju,
opcijska možnost pridobitve predodločbe, ki zavezuje v naknadnem postopku
izdaje gradbenega dovoljenja in investitorju omogoča večjo investicijsko in pravno
varnost,
pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi bolj strnjene in posredno formalno
manj zahtevne dokumentacije,
uzakonitev faze prijave začetka gradnje z namenom spremljanja, evidentiranja in
učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem gradenj,
uzakonitev možnosti skrajšanega postopka izdaje gradbenega dovoljenja,
uzakonitev pravne podlage za informatizacijo postopkov dovoljevanja in
elektronsko poslovanje,
okrepitev vloge občin v procesu dovoljevanja z uzakonitvijo obveznega mnenja
občine v postopkih dovoljevanja,
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− določitev nadzora nad izvajanjem gradenj, za katere ni treba pridobiti gradbenih
−

−
−
−
−
−
−
−
−

dovoljenj, kot izvirne pristojnosti občinske inšpekcije,
integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja
tako, da se bo izvajala presoja vplivov na okolje v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja in da se bosta združila postopka tako, da bo izdano enotno gradbeno
dovoljenje z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim kot gradbenim predpisom,
uzakonja vključitev javnosti v integralen postopek presoje vplivov na okolje in
odločitve o gradbenem dovoljenju,
večja vloga in odgovornost udeležencev, kakor tudi gradbene inšpekcije in drugih
pristojnih inšpekcij (odločanje na podlagi izjav v postopkih dovoljevanja),
poenostavljanje postopka pridobivanja uporabnega dovoljenja (brez tehničnega
pregleda, na podlagi izjav),
samodejno evidentiranje objektov po izdaji uporabnega dovoljenja,
legalizacija neproblematičnih nedovoljenih gradenj (objekti daljšega obstoja, in
legalizacija v prehodnem obdobju 5 let),
omogočanje manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja med gradnjo brez
tveganja za neskladnost objekta,
prekvalifikacija soglasij v mnenja in s tem posredno omogočanje uravnoteženja
med varstvenimi in razvojnimi interesi v postopku dovoljevanja,
določanje gradbenih parcel v postopku izdajanja gradbenih dovoljenj in njihovo
evidentiranje.«

Zakon bo tako nadgradil nekaj ureditev, ki jih pozna trenutno veljavna zakonodaja, uvedel
pa bo tudi kar nekaj novosti. Gradbeni zakon bo združil postopka izdaje gradbenega
dovoljenja in okoljevarstvenih soglasij. Presoja vplivov na okolje se bo namreč izvajala že
v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, torej se bo vodil le še en postopek. Ta se bo zaključil
z enotnim gradbenim dovoljenjem z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim kot
gradbenim predpisom. Gradbeni zakon bo olajšal pogoje za nekatere vrste gradnje in del.
Gradbenega dovoljenja tako po novem ne bo več treba pridobiti za odstranitev objektov
(potrebna bo samo še prijava za začetek gradnje) in za začasne objekte, namenjene
prireditvam in za čas sezone. Dovoljenje ne bo potrebno tudi za širjenje obsega
vzdrževalnih del, za katera ni obvezna pridobitev gradbenega dovoljenja na manjše
rekonstrukcije. Predlog zakona predvideva tudi skrajšan postopek za izdajanje gradbenih
dovoljenj. Pogoj za uvedbo tovrstnega postopka bo predložitev soglasja vseh oseb, ki
imajo status stranke, vseh predpisanih mnenj in pozitivnega mnenja občine glede
skladnosti s prostorskimi akti in drugimi morebitnimi predpisi občine (Ministrstvo za okolje
in prostor, 2017).
Uporabno dovoljenje, ki je pogoj za dodelitev hišne številke, se bo za objekte izdalo brez
posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda. Pogoj za
njegovo izdajo bo le popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja, ki jo vloži
investitor po dokončanju gradnje. Upravni organ bo dovoljenje izdal v 15 dneh od vložitve
popolne zahteve. Tehnični pregled in poseben ugotovitveni postopek pa je za pridobitev
uporabnega dovoljenja predviden za zahtevne objekte in objekte, ki imajo vpliv na okolje
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2017).
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Prijava začetka gradnje bo obvezna, predvideva Gradbeni zakon. Pristojnemu upravnemu
organu jo mora vložiti investitor. In sicer najkasneje osem dni pred začetkom gradnje
objekta, za katerega želi pridobiti gradbeno dovoljenje. Prijavi bo treba priložiti projekt za
izvedbo, z njo pa se o začetku del seznani inšpekcijo in upravne organe (Ministrstvo za
okolje in prostor, 2017).
Gradbeni zakon, ki ga predlaga Ministrstvo za okolje in prostor RS, predvideva tudi
možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj. Za objekte, starejše od 20
let, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, kar pomeni, da ga lastniku
ne bo treba porušiti. Legalizacija mlajših objektov, ki imajo dopustna neskladja z
gradbenimi dovoljenji, pa bo mogoča v prehodnem obdobju petih let (to pomeni v petih
letih od uveljavitve zakona) (Ministrstvo za okolje in prostor, 2017).
Vsi predlogi, ki se pojavljajo v Gradbenem zakonu, imajo skupen cilj, in sicer odpravo
administrativnih ovir, skrajševanje postopkov in tudi manjše finančno breme za stranke v
postopkih.
Glede na razprave o novi zakonodaji lahko razberemo, da novelacija zakonodajnega
področja postopkov s svojimi spremembami vsem akterjem, ki se znajdejo v teh
postopkih, ne bo po godu. Vedno se bodo našle interesne skupine in posamezniki, ki jim
novosti zakonodaje prinesejo pozitivne učinke, najdejo pa se tudi skupine, ki so mnenja,
da jim spremembe ne prinašajo želenih rezultatov.
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5 POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA V
IZBRANIH DRŽAVAH
5.1 HRVAŠKA
5.1.1 POLITIČNI IN GOSPODARSKI SISTEM HRVAŠKE
Republiko Hrvaško najdemo kjer se stikajo Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in
Sredozemskego morje. Neodvisna država je sestavljena iz dvajsetih upravnih enot
imenovanih županije ter posebnega administrativnega območja z glavnim mestom Zagreb.
Njena severna in severozahodna soseda je Slovenija, skrajno severna je Madžarska, južna
in vzhodna je Bosna in Hercegovina, južna je Črna Gora, vzhodna pa je Srbija. Hrvaško
obalo obliva Jadransko morje na kar 1.778 km, v katerem najdemo več kot 1.000 otokov.
Ima 4.28 milijona prebivalcev, večinoma Hrvatov s prevladujočo rimo-katoliško
veroizpovedjo. Najštevilčnejšo manjšino predstavlja srbska narodnost (Izvozno okno –
Hrvaška, 2017).
Politično opredelimo Hrvaško za republiko s parlamentarno demokracijo in unitarno
ureditvijo. Po opredelitvi mednarodnega denarnega sklada je Hrvaška definirana kor
država v razvoju, medtem ko jo Svetovna banka uvršča med take z visoko dohodkovnim
gospodarstvom. V letu 2013 je Hrvaška vstopila v Evropsko unijo in Svet Evrope, NATO,
Svetovno trgovinsko organizacijo, postala pa tudi ustanovna članica Sredozemske zveze
(Izvozno okno – Hrvaška, 2017).
5.1.2 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA NA HRVAŠKEM
V Republiki Hrvaški je do 1.1.2014 veljal Zakon o prostorskem urejanju in gradnji, ki je
pokrival tako gradnjo kot urejanje prostora. Namesto njega sta bila v letu 2013 (veljata od
1.1.2014) sprejeta Zakon o gradnji in Zakon o urejanju prostora (Ministarstvo graditeljstva
i prostornoga uređenja, 2017).
Krovni zakon, ki na Hrvaškem opredeljuje urejanje prostora, je Zakon o prostornom
uređenju (Zakon o urejanju prostora). V njem je zajet celoten sistem prostorskega
načrtovanja: cilji, načela, prostorsko načrtovanje, spremljanje stanja na področju in
področje urejanja prostora, zahteve področje načrtovanja, sprejetje strategije
prostorskega razvoja, izvajanje regionalnih načrtov, razvoj zemljišč finančne institucije
stavbna zemljišča in nadzor (Prostorno uređenje, 2017).
Prostorski akti se sprejemajo na treh nivojih – državnem, regionalnem, lokalnem. Na
državnem nivoju so plani v pristojnosti Zavoda za prostorsko ureditev (Zavod za prostorno
uređenje), v njih pa določajo dolgoročne prostorske ureditve, uskladitve in usmeritve
prostorskega razvoja, opredeljujejo razvojne prioritete in ostalo. Na regionalnem nivoju so
prostorski plani sprejeti na regionalnem zavodu za prostorsko ureditev ali upravni enoti
mesta Zagreb. Občinske in mestne plane pa izdelujejo upravne enote občin (Upravni
odjeli gradskog / općinskog poglavarstva). Te v načrtih urejajo ureditev občinskih in
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mestnih območij, namembnost zemljišč, izdajajo odloke o varstvu okolja in zaščiti
kulturnih spomenikov ter sprejemajo podrobne plane o prostorski ureditvi posameznega
mesta oz. občine. Prostorske plane sestavljajo grafični in tekstualni deli ter napotki za
njihovo realizacijo.
Sprejeti plani so podlaga za izdajo lokacijskih dovoljenj za nameravane gradnje, s katerimi
določajo oblike in velikosti parcel, oblike in velikosti objektov, namene objektov, ureditev
zemljišč, načine priključitve na javno infrastrukturo, elemente glede zaščite okolja in razne
druge odredbe glede gradnje in ureditve zemljišč (Prostorno uređenje, 2017).
Lokacijsko dovoljenje se ne izda za vse objekte, pač pa se izda za (Ministarstvo
graditeljstva i prostornoga uređenja, 2017):
− območja izkoriščanja (eksploatacijska polja) naravnih bogastev, gradnjo rudarskih
objektov, sistemov za izvajanje rudarskih del, shranjevanje ogljikovodikovega plina,
− določanje vojaških lokacij in vojaških objektov,
− objekte, katerih gradnja se izvaja v več fazah,
− za objekte na zemljiščih, za katere še ni urejene lastninske pravice ali je še potrebno
izvesti razlastitveni postopek.
Lokacijskemu dovoljenju z veljavnostjo dveh let veljavnost preneha, v kolikor v tem času
ni oddana vloga z zahtevo po izdaji gradbenega dovoljenja, za pridobitev koncesije,
prošnja glede izdaje odločbe o razlastitvi, za odločbo o služnosti in pravici graditi na
zemljišču, ki je v državni lasti ali če se ne prične z posegom v prostor, za katerega ni
potrebna izdaja gradbenega dovoljenja.
Pred začetkom gradnje na Hrvaškem je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja za
vsako novo gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo, vzdrževanje ali odstranitev objekta.
Objekt, ki gradbenega dovoljenja nima, se ne sme priključiti na komunalno infrastrukturo.
Gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti za adaptacije in vzdrževanje stanovanjskih
objektov. Izjema, ko je gradnja mogoča tudi brez
gradbenega dovoljenja (t.i.
Građevinska dozvola) je primer naravnih in drugih nesreč (Građevinska dozvola, 2017).
Vlagatelj na pristojni oddelek za gradnjo in urejanje prostora kraja, kjer želi izvajati
gradnjo (institut krajevne pristojnosti), odda zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Od leta 2014 se zahteva lahko odda tudi v elektronski obliki.
Zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja je treba priložiti (Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja, 2017):
− tri kopije glavnega projekta,
− izjavo projektanta, da je projekt pripravljen v skladu s prostorskim planom in drugimi
predpisi, v skladu s katerim je treba,
− pisno poročilo o pregledu glavnega projekta (če je predpisan nadzor),
− potrdilo o potrditvi glavnega projekta (če je projekt, ki v skladu z zunanjo ureditvijo),
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− potrdilo pristojnega upravnega organa, da je glavni projekt, pripravljen v skladu s
sklepom o okoljski sprejemljivosti,
− dokazilo o pravnem interesu za izdajo gradbenega dovoljenja in
dokaz, da je investitor lahko investitor (koncesija, soglasje ali drug dokument), če je
to določeno s predpisom,
− za objekte za katere se zahteva lokacijsko dovoljenje, je potrebno priložiti tudi
lokacijsko dovoljenje in izjavo da je projekt skladen s izdanim dovoljenjem.
−

Gradbeno dovoljenje je izdano, ko upravni organ ugotovi, da (Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja, 2017):
− so priloženi vsi predpisani dokumenti in potrdila glavnega projekta,
− so pogoji lokacije projekta iz projekta kompatibilni s pogoji za izvedbo posegov v
prostor, ki jih predpiše prostorski načrtovalec,
− je glavni projekt ustvarila pooblaščena oseba,
− je glavni projekt označen v skladu s predpisi,
− je glavni projekt ustvarjen na tak način, da je sprememba vsebine ali nadomestitev
njegovih delov onemogočena,
− je sprejet načrt mestnega razvoja, kot je predpisan (urbanistični načrt),
− je možnost priključitve objekta na komunalno in cestno infrastrukturo.
Temeljni dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja je glavni projekt. Vsebuje vse, od
t.i. ocene gradbenih možnosti, preko idejne zasnove do končnega glavnega projekta. V
ustvarjanje dokumenta je vpletenih več različnih strokovnjakov, kar za investitorja
predstavlja velik strošek. Njegova cena je odvisna od kompleksnosti celotnega projekta in
zemljišča, na katerega se projekt nanaša. Cena običajno znaša okoli 15 do 25 evrov na
kvadratni meter; nekatere luksuzne zgradbe pa lahko plačajo celo do 100 evrov na
kvadratni meter (Građevinska dozvola, 2017).
Glavni projekt predstavlja zbirko medsebojno usklajenih projektov oz načrtov, s katerim
se dokazuje, da so dosežene osnovne zahteve za izgradnjo. Glavni projekt, odvisno od
vrste zgradbe ali zgradb, vsebuje (Građevinska dozvola, 2017):
− arhitekturni projekt,
− gradbeni projekt,
− elektrotehnični projekt,
− projekt strojnih instalacij.
Ločeno od glavnega projekta, je sestavni del projektna raziskava, ki prikazuje lokacijo
enega ali več objektov na parceli in oblike in velikosti gradbene parcele, katere
ustanovitev je določena z gradbenim dovoljenjem. Ta del opravi pooblaščeni geodet,
katerih seznam je na voljo na spletni strani hrvaške zbornice geodetskih inženirjev.
Za izgradnjo objekta, ki ne zahteva gradbenega dovoljenja, se pripravi projekt v skladu s
tehničnimi in drugimi omejitvami, s katerimi se urejajo zahteve in pogoji za objekte in ne
smejo nasprotovati prostorskim načrtom (Građevinska dozvola, 2017).
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Za zgradbe, ki so manjše od 400 m2 je glavni projekt obvezna dokumentacija, ki mora biti
prisotna na gradbišču, za zgradbe ki so večje kot 400 m2, pa je potrebna potrditev
glavnega projekta ali gradbeno dovoljenje (Građevinska dozvola, 2017).
Od pristojnega oddelka za prostorsko načrtovanje in konstrukcije lahko vlagatelji
zahtevajo informacije o tem, katere javne pravne osebe je potrebno kontaktirati za
pridobitev posebnih pogojev, na podlagi katerih se izdela glavni projekt za določeno
zgradbo (Građevinska dozvola, 2017).
Rok za izdajo gradbenega dovoljenja je v primeru enostavnih gradenj 30 dni, v primeru
zahtevnih gradenj pa do 60 dni. O načrtovani gradnji je potrebno obvestiti sosede z
omogočitvijo vpogleda v glavni projekt. V primeru, da je zemljišče obdano z več kot
desetimi drugimi, morajo biti vsi sosedje o načrtovani gradnji tudi uradno seznanjeni.
Večji projekti terjajo tudi javno razgrnitev projekta, ki se ji investitor lahko izogne s
predhodno pridobitvijo pisnih ali ustnih soglasij vseh sosedov (Građevinska dozvola,
2017).
Gradbenemu dovoljenje poteče veljavnost, če investitor z gradnjo ne začne v treh letih
od pridobitve, rok lahko investitor podaljša enkrat za nadaljnja tri leta, v kolikor se v tem
času ni spremenil prostorski akt (Građevinska dozvola, 2017).
V objektu, zgrajenemu ali rekonstruiranemu na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko
uporaba prostorov prične šele, ko investitor pridobi tudi uporabno dovoljenje. Tega izda
pristojni upravni organ, ki je potrdil glavni projekt, v primeru objektov državnega pomena
pa ministrstvo, po opravljenem tehničnem pregledu s katerim preverijo skladnost gradnje
objekta glede na gradbeno dovoljenje (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
2017).
5.1.3 ELEKTRONSKO VLAGANJE VLOGE
Na Hrvaškem je od leta 2014 poleg klasičnega vlaganja vlog omogočeno tudi elektronsko
oddajanje vloge za izdajo upravnih dovoljenj za gradnjo. Kako pri njih sistem deluje v
praksi, sem preverila na spletnih straneh Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,
kjer je strankam na voljo poseben zavihek »e-dozvola«, kjer se vloži zahtevek.

V nadaljevanju je prikazanih nekaj slik, iz katerih je razvidno, kako sistem elektronskega
vlaganja vlog dejansko deluje v praksi.
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Slika 3-1: Vstopna stran, kjer vlagatelj izbere vrsto zahtevka

Vir: e-dozvola (2017)

Slika 3-2: Vnos podatkov o vlagatelju

Vir: e-dozvola (2017)
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Slika 3-3: Izbira prilog, ki jih vlagatelj prilaga

Vir: e-dozvola (2017)

Slika 3-4: Vpis podatkov o zemljišču, kjer je predvidena gradnja

Vir: e-dozvola (2017)
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Slika 3-5: Opis nameravanega objekta

Vir: e-dozvola (2017)

Slika 3-6: Izbira planske dokumentacije, ki velja na območju gradnje

Vir: e-dozvola (2017)
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Slika 3-7: Izbira vrste projekta

Vir: e-dozvola (2017)

Slika 3-8: Izbira posebnih predpisov (varovanj), ki veljajo na območju
gradnje

Vir: e-dozvola (2017)
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Zadnji korak je le še »predaj zahtevek«.
Sistem, kot je vpeljan na Hrvaškem, deluje pregleden, vendar bi ga za našo uporabo
nadgradila z enotnim dostopom do podatkov o zemljišču, infrastrukturi in varovanjih, o
čemer bo več napisanega v nadaljevanju.

5.2 SRBIJA
5.2.1 POLITIČNI IN GOSPODARSKI SISTEM SRBIJE
Republika Srbija, vključno z avtonomno pokrajino Vojvodino, kot kontinentalna država
zaseda del Balkanskega polotoka in srednje Evrope (Panonske nižine). Do februarja 2008
je pod Srbijo, kot avtonomna pokrajina, spadalo tudi Kosovo, a se je tedaj z razglasitvijo
neodvisnosti odcepilo. Kljub temu ga še do danes, kot samostojno državo, ne priznava
nekaj EU držav, niti Srbija in nekaj drugih držav, zato tudi ni sprejeto v ZN (Wikipedia –
Srbija, 2017).
Republika Srbija se opredeljuje za demokratično državo srbskega naroda in vseh drugih
tam živečih državljanov. Država se opira na demokratične temelje, tržno ekonomijo,
spoštovanje človekovih pravic in vladavino prava (Izvozno okno – Srbija, 2017).
5.2.2 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA V SRBIJI
Decembra 2015 je Srbija sprejela Zakon o planiranju in izgradnji, ki je po mnenju mnogih
ključen zakon za izboljšanje poslovnega okolja in privabljanje tujih investitorjev. S tem
namenom so do 1. marca 2016 sprejeli tudi 30 podzakonskih aktov. Rezultat zakonskih
sprememb in poenostavitev je skrajšanje časa izdaje na le nekaj dni in posledični porast
števila izdanih gradbenih dovoljenj za 50%. Od januarja 2016 je do gradbenega
dovoljenja v Srbiji mogoče priti tudi po elektronski poti (Gradjevinske dozvole – propisi,
2017). Sistem od samega začetka ni deloval po celotni državi, je pa do sedaj začel
delovati v večini srbskih občin. Sistem enotnih postopkov za izdajo elektronskih gradbenih
dovoljenj deluje pod okriljem Agencije za poslovne registre (Čukić & Vasiljević, 2016).
Centralni register trenutno uporablja več kot 3050 zaposlenih v 582 organizacijah, med
katerimi so tudi Ministrstvo za gradbeništvo, policija, lokalne skupnosti, javna in
komunalna podjetja, direktorat za gradbena zemljišča, EPS ter zemljiški kataster. Agencija
za poslovne registre, ki upravlja z omenjenim sistemom, mora omogočiti predvsem
enostaven dostop do podatkov, obveščanje, kot tudi nadzor nad tem, da organi postopke
rešujejo v zakonitem roku (Čukić & Vasiljević, 2016).
Državljani zahtevke za pridobitev gradbenih dovoljenj posredujejo izključno v elektronski
obliki, lahko osebno ali preko pooblaščenih projektantov. Le-te lahko pošljejo tisti, ki že
imajo elektronske certifikate, ki se sicer lahko dobijo v enem od šestih certifikacijskih
organov – MUP-u, srbski vojski, srbski pošti, Gospodarski zbornici Srbije, Halcom-u in Esmart systems (Čukić & Vasiljević, 2016).
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V sistem se vstopa preko spletne strani APR-ja, gradbenega ministrstva, lokalnih
samouprav, kot tudi spletne strani »www.gradjevinskedozvole.rs«. Celotno dogajanje
oziroma reševanje vloge se lahko spremlja, sistem pa uporabnike sproti obvešča tudi o
rokih za reševanje posameznih rešitev. Vsi dokumenti morajo vsebovati digitalne podpise,
saj se s tem lahko prepreči morebitne zlorabe (Čukić & Vasiljević, 2016).
Srbske enote lokalne samouprave imajo največ 28 dni časa, da izdajo gradbeno
dovoljenje. Gradbeno dovoljenje se lahko pridobi samo na gradbeni parceli na kateri je
vknjižena lastninska pravica investitorja. Na eni gradbeni parceli je možno zgraditi samo
en stanovanjski in en pomožni objekt. V primeru, da se parcela vodi kot kmetijsko
zemljišče, je podobno kot pri nas potrebno urediti spremembo namembnosti zemljišča
(Čukić & Vasiljević, 2016).
Potek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja je pred možnostjo elektronske izdaje
izgledal kot je prikazano na spodnji sliki, edina razlika glede na sedanje stanje, je ta, da
so se v preteklosti vsi zahtevki vlagali osebno, danes pa se vlagajo preko elektronskih poti
(Čukić & Vasiljević, 2016):
− V katastru je potrebno pridobiti kopijo plana za katastrsko parcelo na kateri se planira
gradnja. Na njej je prikazana oblika parcele, vrisani so morebitni objekti. Kopija
katastrskega plana se pridobi v nekaj dneh.
− na občino, v kateri se bo gradilo se pridobi Zahteva o informaciji o lokaciji, v kateri se
navede kaj se želi graditi. Občina izda lokacijsko informacijo, na so navedeni dopustni
objekti.
− Naslednji korak je »List nepokretnosti«, torej potrdilo o nepremičninah, v katerem so
navedeni podatki o morebitnih objektih na parceli, navedeni so vsi podatki o objektih,
ali imajo dovoljenje ali ne, površine objektov, površine katastrske parcele.
− Pridobi se podatke o poteku podzemnih vodov s strani Katastra vodov.
− Ko investitor pridobi kopijo plana vodov, s tem gre do arhitekta, ki mu izdela
Situacijsko rešitev.
− Ko pridobimo tudi dovoljenja za priključitev na komunalne storitve (voda, elektrika,
plin) lahko na občini predamo Zahtevek za lokacijsko dovoljenje, ki mu priložimo vse
prej navedene priloge. Lokacijsko dovoljenje se pridobi v roku 15 dni, velja pa leto
dni.
− Ko pridobimo lokacijsko dovoljenje se lahko prične izdelava glavnega projekta.
Geodet mora v ta namen izdelati situacijski načrt, ki je osnova za projektiranje in
protokol regulacije, ki je osnova za pozicioniranje objekta na parceli.
− Izvod projekta je potrebno predati občini za namen pridobitve gradbenega
dovoljenja.
− Ko je projekt pregledan s strani občine, ga investitor odnese na Direkcijo za gradbene
zadeve, ki mu odredi plačilo nadomestila za uporabo gradbenega zemljišča.
− Sledi izdaja gradbenega dovoljenja, ki ga je potrebno overiti na občini.
− Gradbeno dovoljenje velja dve leti.
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Slika 4: Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja – shematični prikaz

Vir: Gradjevinske dozvole (2017)
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5.3 NEMČIJA
5.3.1 POLITIČNI IN GOSPODARSKI SISTEM NEMČIJE
Zvezno republiko Nemčijo svet prišteva med eno od vodilnih svetovnih industrijskih držav,
je tudi ena od ustanovnih članic Evropske unije. Leži na sredi Evrope in je na severu
omejena s Severnim in Baltskim morjem ter Dansko, na vzhodu jo obdajata Poljska in
Češka, na jugu pa Avstrija in Švica, ter na zahodu Francija, Luksemburg, Belgija in
Nizozemska. Tako ima kar 3621 km skupne kopenske meje s sosednjimi državami
(Izvozno okno – Nemčija, 2017).
Politično je Nemčija urejena kot zvezna parlamentarna republika s 16 deželami, ki imajo
vsaka svojo vlado in parlament. Vrhovni dokument državne ureditve je ustava
(Grundgesetz), ki je od leta 1949 z manjšimi spremembami v veljavi še danes, tudi po letu
1990 ko se je zgodila združitev Vzhodne in Zahodne Nemčije. Zakonodajna oblast je v
rokah parlamenta (Bundestag) in predstavniškega sveta nemških zveznih dežel
(Bundesrat) (Izvozno okno – Nemčija, 2017).
5.3.2 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA V NEMČIJI
Nemčija ima za področje gradnje sprejet enoten gradbeni zakonik (Baugesetzbuch) na
zvezni ravni, podrobnejšo zakonodajno ureditev pa ta prepušča posameznim nemškim
deželam. Načini in pogoji za izdajo gradbenih dovoljenj so urejeni z določbami Vzorčnega
gradbenega reda (Musterbauordnung) (Pahl Weber & Henckel, 2008). Gradbeni zakonik
določa prostorsko urejanje na celotnem zvezdnem področju, kar pa se tiče področje
graditve (tudi pridobivanje dovoljenj) je v pristojnosti posameznih dežel, ki s svojimi
gradbenimi redi določajo podrobnejše ureditve. Da bi se poenotila pravila posameznega
deželnega reda, je bil na zvezni ravni sprejet Vzorčni gradbeni red (Musterbauordnung).
Urejanje prostora je določeno v gradbenem zakoniku, ki za vse občine predvideva
dvostopenjski način planiranja. Vsaka občina izdela t.i. (Pahl Weber & Henckel, 2008):
− F – plan, opredeljuje namensko rabo zemljišč (Flachennutzungsplän) za celotno
področje občine, in
− B – plan, kar je v bistvu zakonsko obvezujoč zazidalni načrt (Bebauungspläne), po
navadi pripravljen za manjšo število zazidalnih območij.
Lokalni plani vseh 12.500 nemških občin morajo biti skladni z deželnimi plani, vsako
deželo pa sestavljajo regije, ki imajo regijske plane. Vse B – plane se izvaja na podlagi F –
plana. V B – planih so lahko razna določila in navodila (Bebauungspläne), ki opredeljujejo
npr. (Pahl Weber & Henckel, 2008):
− vrste in velikosti objektov in načine uporabe zemljišč,
− načine zazidave parcel (lokacijo posamičnih objektov, dovoljene predele za
pozidavo in tiste nezazidljive),
− lokacijo javnih objektov (igrišč, parkov, športnih dvoran, itd.),
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− javne povezave, namenjene posebnim prevozom, lokacijo parkirišč in povezav med
javnimi cestami.
Glavni cilj planov je opredelitev vrste zemljišč in določitev objektov (kmetijskih,
industrijskih, stanovanjskih ipd), velikosti objektov (števila nadstropij, višine objekta,
procenta zazidljivosti objekta) in povezave z ostalimi projekti, še posebno povezave s
cestami in potmi. Zazidalni načrt in plan namenske rabe zemljišč morajo biti dostopni za
javnost. Velika večina gradbenih dovoljenj je izdanih na podlagi B – planov, brez B – plana
se gradbeno dovoljenje izda le na podeželskih območjih, kjer plani ne obstajajo (Pahl
Weber & Henckel, 2008).
Izdajo gradbenih dovoljenj (kar se tiče skladnosti s prostorskimi akti) urejajo določbe
zveznega Gradbenega zakonika in sicer v členih 29.-35. Gradbeno dovoljenje v Nemčiji je
neka kombinacija prostorskega in gradbenega dovoljenja in se imenuje Baugenehmigung.
Pridobitev je potrebna pri vseh gradbenih aktivnostih, razen pri manjših delih in
enostavnih objektih – podrobnosti se določajo v deželnih zakonodajah. Pri določenih
gradnjah, ki se nahajajo v zazidalnem načrtu oziroma podrobnem prostorskem planu,
zadošča le prijava pričetka del. Ob gradbenem dovoljenju oziroma prijavi, pa je v
nemškem pravnem redu poznana še možnost potrebe po posebnem okoljevarstvenem
soglasju za objekte z znatnim vplivom na okolje. Ob gradnji večjih infrastrukturnih
objektov državnega pomena (npr. avtocest, železnic, letališč in nekatere vrst komunalnih
objektov), je potrebna realizacija posebnega postopka (planfeststellung), ki na enem
mestu povezuje več upravnih postopkov in sicer prostorsko načrtovanje, izdajo
gradbenega dovoljenje in ostale upravne postopke. V tem postopku je izdana odločba,
zoper katero je možna tožba. Veljavnost odločbe je pet let (Pahl Weber & Henckel, 2008).
V Nemčiji je gradnja dovoljena le na območjih natančno določenih v zazidalnem načrtu,
ter na območjih, ki so določena v 34. členu Gradbenega zakonika. Nujno je dosledno
spoštovanje
vseh
podrobnejših
določil
zajetih
v
gradbenem
dovoljenju
(Baugenehmigung). Zazidalni načrt pri tem zahteva spoštovanje vsaj naslednjih štirih
določil:
− tipa objekta (stanovanjski, industrijski in podobno);
− oblike objekta (dimenzije, velikosti, oblike, izgleda ipd);
− velikosti zemljišča in odmika od sosednjih objektov;
− priključkov na komunalno infrastrukturo in dovoznih poti.
34. člen Gradbenega zakonika obravnavana že močno pozidana območja, kjer je gradnja
dovoljena le na praznih zemljiščih oz. ob odstranitvi neuporabnega objekta. Prav tako se
lahko gradi v skladu z 35. členom Gradbenega zakonika, ki opredeljuje področja brez
obstoječih gradenj, običajno izven mest in na podeželju. Na takšnih območjih je sicer
gradnja običajno prepovedana, razen v primeru ko govorimo o podeželsko - kmetijskem
območju, saj so z namenom proti opuščanju in zaraščanju neuporabnih zemljišč in
objektov, ta določila spremenili za olajšanje gradnje (Pahl Weber & Henckel, 2008).
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Sam postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je urejen v vzorčnem gradbenem redu in
sicer v določbah 57-77.
Ob predaji zahtevka za gradbeno dovoljenje je potrebno soglasje pooblaščenega inženirja
ali arhitekta in sicer mora s podpisom potrditi situacijski načrt ter enostaven investicijski
načrt. Izdaja gradbenega dovoljenja je v pristojnosti upravnega organa za gradbene
zadeve. Rok v katerem mora biti gradbeno dovoljenje izdano ali zavrnjeno je tri mesece,
saj se sicer vloga šteje za sprejemljivo. V takem primeru je gradnja objekta lahko
zavrnjena le ob posebej določenih pogojih po Zakonu o graditvi objektov (Pahl Weber &
Henckel, 2008).
Gradnja je odobrena v kolikor so spoštovane določbe gradbenega zakonika, deželni
gradbeni predpisi ter upoštevana skladnost z zazidalnim načrtom. Če gre za že obstoječe
zazidalno območje brez zazidalnega načrta, se mora nameravana gradnja vklopiti z
značilnostmi bližnje okolice obenem pa je zagotovljena opremljenost zemljišča. Izven
naselij je odobritev mogoča le v primeru gradnje, ki se nanaša na kmetijsko ali gozdarsko
dejavnost, ali če bi se v predmestje umestila iz kakšnih drugih izrednih razlogov (Pahl
Weber & Henckel, 2008).
Nemška zakonodaja s področja graditve omogoča tudi pridobitev predodločbe. S
predodločbo pristojni organ na zahtevo investitorja dolžan odločiti o posameznem
vprašanju, ki se nanaša na nameravano gradnjo, pri čemer pa lastništvo zemljišča ni
pogoj. Postopek poteka identično kot postopek pridobitve gradbenega dovoljenja,
posamezne zvezne dežele pa področje urejajo v gradbenem redu dežele. Predodločba
velja tri leta in jo je možno podaljšati za eno leto. S tako predodločbo dobi investitor
zagotovilo glede določenega vprašanja in se z gradbenim dovoljenjem ne more
spreminjati, v kolikor pa je predodločba negativna pa se investitor lahko ogne velikim
stroškom nepotrebnega projektiranja (Koselj in dr., str. 83-84).
Pričetek gradnje je mogoč, ko je investitorju izdano gradbeno dovoljenje in ko prijavi
začetek gradnje pri pristojnem upravnem organu. Gradbeno dovoljenje ima veljavnost
treh let, preneha pa tudi, če se že začne, a vmesna prekinitev traja dlje od enega leta. Po
nemški ureditvi uporabno dovoljenje ni predpisano (Koselj in drugi, 2012, str. 84-85).

5.4 ITALIJA
5.4.1 POLITIČNI IN GOSPODARSKI SISTEM ITALIJE
Italija je južnoevropska država, ki se med članicami EU z 61 milijoni državljanov uvršča na
4. mesto po številu prebivalcev. Od leta 1946 je unitarna parlamentarna republika s
predsednikom republike (Presidente della Repubblica), ki vodi državo. Odločanje je v
rokah povsem dvodomnega parlamenta, sestavljenega iz poslanske zbornice, ki se sestaja
v Palazzo Montecitorio in Senata Republike, ki domuje v palači Madama, pristojnosti obeh
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pa so enake. Italijanski predsednik vlade je Predsednik Sveta ministrov (Presidente del
Consiglio dei Ministri) (Izvozno okno – Italija, 2017).
5.4.2 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA V ITALIJI
Osnova za gradnjo so Občinski ureditveni načrti, ki jih sprejme občinski odbor sestavljen iz
izvoljenih predstavnikov občine (župana, občinskih uradnikov, svetovalcev). V glavnem
občinskem ureditvenem planu, sprejetem za celotno območje občine, določajo predvideno
uporabo zemljišč, opredelijo velikost zemljišč, predvidijo načine zazidave ter načrtujejo
izvedbo infrastrukture in javnih storitev na obravnavanem območju. Občinski načrt rabe
zemljišč se spreminja na tri leta, v mestih pa na deset let (Evropska komisija, 2000).
Pred pričetkom vsake gradnje, širitve (prizidave) ali spreminjanjem zunanjega izgleda
objekta je potrebna pridobitev dovoljenja (t.i. concessione), zanj pa mora vlogo
avtorizirati inženir ali arhitekt, oz. pri manjših delih usposobljen tehnik, registriran za
opravljanje teh dejavnosti. Dopustna izjema je še izjava (asseverazione) usposobljenega
strokovnjaka v kateri občini predloži opis del in jamči, da bodo dela izvedena skladno z
gradbenimi pravili. Ta izjema pride v poštev predvsem ob rednih vzdrževalnih delih v
stanovanju, kot so npr. menjave poda, beljenje, menjave sanitarne opreme itn (PlanningPermission – Italy, 2017).
Zahtevo za izdajo dovoljenja se vloži na pristojni občinski urad, ki preveri, če so
predvidena gradbena dela v skladu z gradbenimi in drugimi predpisi ter veljavnim
občinskim planom. Župan občine mora za izdajo dovoljenja preveriti če je bila opravljena
revizija vseh gradbenih projektov, obenem pa zbrati tudi potrebna soglasja drugih
organov glede požarne varnosti, varstva kulturne dediščine in podobno.
Dovoljenje je izdano v kolikor je nameravana gradnja predvidena v območju,
namenjenem gradnji in se sklada z zahtevami v splošnem občinskem planu. V ruralnih
območjih pa je dovoljena gradnja kmetijskih objektov, ki sovpadajo z regionalno
prostorsko zakonodajo (Planning-Permission – Italy, 2017).
Z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja (Concessione) mora soglašati s strani
predpisane ustanove potrjen inženir, arhitekt ali kvalificiran tehnik (Planning-Permission –
Italy, 2017).
V vsakem primeru je potrebna pridobitev prostorsko - planskega dovoljenja oziroma
odobritev. Gradnja mora namreč biti skladna z gradbenimi predpisi, sprejetimi
prostorskimi plani in regionalno zakonodajo (Planning-Permission – Italy, 2017).
Realizacija običajnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja ne bi smela trajati dlje
od roka dveh mesecev, kar vključuje tudi potreben čas župana za pridobitev vseh
predpisanih dokazil in dovoljenj v primeru večjih ali zahtevnejših projektov. Čas se lahko
podaljša predvsem v primeru nepopolnih vlog (Planning-Permission – Italy, 2017).
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O postopku izdaje dovoljenja sosedje niso obveščeni po uradni dolžnosti, ampak je
dovoljenje javno objavljeno na občinski oglasni deski. V izjemnih, z zakonom določenih
primerih, lahko občina zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja predhodno soglasje
sosedov. V kolikor je zahteva za izdajo dovoljenja zavrnjena, lahko stranka vloži pritožbo
neposredno na regionalnem upravnem sodišču v 60 dneh (Planning-Permission – Italy,
2017).

5.5 UGOTOVITVE
Katera ureditev od zgoraj opisanih je boljša, težko rečemo, saj ima vsaka država nekoliko
drugačen sistem tako državne ureditve kot sistem pridobitve dovoljenj. Vsak sistem ima
svoje pozitivne in negativne lastnosti, ki vplivajo na sam postopek.
Po načelu nemške ureditve, kjer velja zvezna zakonodaja na področju celotne države in
deželna zakonodaja, ki velja za posamezno deželo, bi veljalo vpeljati spremembe tudi v
slovenski prostor. Glede na majhnost naše države in veliko število občin bi bilo potrebno
na državni ravni sprejeti prostorski akt, ki bi za celotno državo predpisoval bistvene
elemente prostorskega načrtovanja, posamezni občini pa bi dopuščal več avtonomije pri
urejanju prostora, kjer zaradi naravnih danosti in značilnosti pokrajine ni mogoče
predpisati enotnega urejanja; znano je namreč, da ne moremo enačiti ravninski del
krškega polja s hribovitimi pobočji Tolmina.
V bodočem Gradbenem zakoniku, ki je v fazi sprejemanja, pa je, po vzoru Nemčije, že
predvidena predodločba, ki investitorjem omogoča pridobitev informacije o tem, ali bo
gradbeno dovoljenje za želeni objekt sploh možno pridobiti. S tem je investitorju v
primeru, da je iz predodločbe razvidno, da gradbeno dovoljenje ne bo izdano, prihranjen
tudi strošek izdelave gradbene dokumentacije, eventualno tudi nakupa zemljišča, kar po
zdajšnji ureditvi ni bilo mogoče.
Bistvena prednost, ki jo vidim na primeru Hrvaške in Srbske ureditve, je v elektronskem
poslovanju v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja. To strankam omogoča večjo
odzivnost v postopku kot tudi nevezanost na uradne ure pri upravnem organu. Glede na
pozitivne učinke, ki jih je prineslo elektronsko poslovanje v obeh državah, bi bilo smiselno
nek podoben sistem prenesti tudi naše postopke. Problem, ki bi ga izpostavila in bi se ga
dalo rešiti, vidim v nepoznavanju računalniških sistemov in s tem strah ljudi pred
napačnim vnosom podatkov, kot tudi v dostopnosti do internetnega omrežja, sploh v
odročnejših vaseh. V takih primerih bi stranke kot sedaj prišle na upravno enoto, kjer bi
jim uradniki v njihovem imenu vložili vlogo v sistem. Več o predlagani rešitvi pa je
napisano v nadaljevanju.
Kako pomembno je zakonodajno delovanje in politična volja, lahko vidimo na primerjavi
Slovenija – Srbija. Srbija je v decembru 2015 sprejela krovni zakon, ki ureja planiranje in
gradnje, v zgolj 3 mesecih pa so v podporo izvajanja zakona sprejeli tudi 30 podzakonskih
aktov. S tem so občutno povečali število izdanih dovoljenj in skrajšali čas za izdajo le55

tega. V Sloveniji je slika čisto drugačna. O novem gradbenem zakonu je bilo govora že v
letu 2014, vendar pomanjkanje politične volje na tem področju ni prineslo sprememb.
Šele v oktobru 2015 je bil na MOP pripravljen interni osnutek Gradbenega zakonika, po
planu naj bi bil v pripravi še sprejem dveh novih zakonov - Zakona o prostorskem
načrtovanju in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (Inžinirska zbornica, 2017).
Po prvotni časovnici naj bi bila nova gradbena in prostorska zakonodaja sprejeta že v
aprilu 2016 – v avgustu 2017 so predlogi nove zakonodaja še vedno v zakonodajni
proceduri Državnega zbora. Gradbeni zakon naj bi tako začel veljati s 1. 1. 2018.
Upravičeno me skrbi, kako se bo zakon tudi dejansko izvajal, saj je glede na dolgotrajne
zakonodajne postopke in procedure utopično pričakovati, da bo bodo sprejeti tudi vsi
podzakonski predpisi, ki bodo omogočili izvajanje zakona (tu mislim npr. predvsem
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uredbo o klasifikaciji vrst
objektov in objektih državnega pomena ter Pravilnik o projektni dokumentaciji idr. ).
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja v Srbiji traja največ 28 dni – torej, če je volja, se
da zadeve izpeljati v razumnih rokih. Krajši roki za odločanje pomenijo hitrejše izdajanje
gradbenih dovoljenj, posledično tudi več izdanih dovoljenj.
Enostavni in hitri postopki privabljajo nove, tudi tuje investitorje, katerim je olajšana pot
za širitve dejavnosti. S širitvijo dejavnosti pa se odpirajo nova delavna mesta, omogočen
je gospodarski razvoj. V slovenskih medijih je bilo zaznati kar nekaj odmevnih primerov, v
katerih so slovenski investitorji zaradi prevelikih administrativnih preprek svojo dejavnost
rajši prenesli čez mejo. V kolikor želimo v Sloveniji obdržati domače investitorje in pridobiti
tuje, je nujno ustvariti okolje, ki bo investicijam prijazno, le-to pa je mogoče s obsežno
spremembo zakonodaje.
Na spletnih straneh hrvaškega ministrstva za gradbeništvo in urejanja prostora je zaslediti
izobraževalno kampanjo s sloganom »gradite legalno – spite mirno«. Namen akcije je
širšo javnost opozoriti, kako pomembno je, da se gradnje izvajajo na podlagi ustreznih
upravnih odločb, saj le-to pomeni pravno varnost investitorjev, želijo pa tudi poskrbeti za
podobo prostora, kar je eden od strateških ciljev hrvaške vlade. Problem črnograditeljstva
je izrazit tudi v Sloveniji, kar pripisujem tudi nezadostnemu informiranju javnosti o
posledicah gradnje brez dovoljenj, ne samo finančnih, ki udarijo investitorja po žepu, pač
pa tudi tistih, ki pustijo velik negativni pečat tudi na okolje. V oči zbodejo gradnje na
območjih, kjer zaradi strogega režima varovanja sploh niso dovoljene (Triglavski narodni
park, najboljša kmetijska zemljišča). O smotrnosti tovrstne akcije bi bilo nedvomno
razmisliti tudi pri nas in ljudem vtisniti v zavest, da okolje je eno samo, in če želimo živeti
v zdravem in urejenem prostoru, moramo zanj tudi ustrezno poskrbeti.
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6 PRAKTIČNI PRIMER
Težnja vsakega investitorja, bodisi nekega podjetja, ki želi zgraditi nov proizvodni obrat,
ali posameznika, ki si želi ob hiši postaviti lopo za orodje, je, da čimprej preide od ideje do
izvedbe. Sploh pri gradnji majhnih nezahtevnih objektov se ideje nemalokrat porodijo na
hitro, zato so tudi želje investitorja kar se da hitro pridobiti potrebno dovoljenje za
gradnjo. Kot uradnica sem ničkolikokrat poslušala kritike strank v smislu: »Kaj pa je
potrebno toliko enih papirjev, saj bo čisto majhen objekt?«, »Saj ne mislim graditi nove
Krke!«, »Kaj, hudiča, rabite en mesec?«, »Pa kaj je potrebno toliko komplicirati?« in še
kaj bi se našlo, včasih tudi mnogo hujše. Priznam, da sem bila enakega mnenja, ko sem
bila kar nekaj let poslovno v vlogi stranke, ki je na uradih pridobivala razna dovoljenja in
soglasja. Ko sem prišla iz zasebnega v javni sektor kot svetovalka na upravno enoto,
Oddelek za okolje in prostor, sem po nekaj dneh popolnoma spremenila mnenje. Počasi
sem začela razumeti kolege, ki so mi, ko to še niso bili, zatrjevali, da je pač taka
zakonodaja, da je postopek natančno formaliziran in da se zadev ne sme oz. ne more
prehitevati.
Ko stranka pri upravni enoti odda vlogo, niti nima predstave, kakšne so zahteve
zakonodaje, ki jo je potrebno upoštevati v luči varovanja javne koristi, in ne nazadnje tudi
koristi stranke. Večino strank ima pred sabo upravni postopek, ko si pri upravnem organu
naročijo nove osebne dokumente in traja par minut, da oddajo vlogo, počakajo nekaj dni
in že imajo nove dokumente. V primeru gradbenih dovoljenj temu vsekakor ni tako, da bi
vlogo oddali in že dobili gradbeno dovoljenje. Prikazan primer je izmed upravnih
postopkov, ki jih vodijo upravne enote, najenostavnejši, a ko ga pogledamo podrobneje,
je dokaj zapleten in kompleksen, saj je potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja preveriti
kar nekaj evidenc, preštudirati prostorske akte in zakonodajo, ki ureja graditve objektov.
Praktična obravnava postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt je
prikazana na primeru gradnje nadstreška, katerega investitorica sem bila v letu 2015,
konkretne priloge se nanašajo na zemljišče v moji lasti, kot tudi gradbeno dovoljenje, kjer
pa so skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov bistveni podatki prikriti.

6.1 OBRAVNAVA VLOGE PO SEDANJEM SISTEMU
Postopek, kot je opisan v nadaljevanju, je prikazan iz prakse upravne enote, na kateri
sem bila zaposlena. Verjetno ima kakšna upravna enota tudi nekoliko drugačen postopek
– sploh v fazi do same obravnave vloge, vendar je končni rezultat pri tovrstnih postopkih
enak – izdano gradbeno dovoljenje.
6.1.1 POT VLOGE OD ODDAJE NA VLOŽIŠČU DO OBRAVNAVE PRI URADNIKU
Začetek postopka za izdajo gradbenega dovoljenja se začne z vlogo. Vlogo praviloma vloži
investitor ali njegov pooblaščenec pri upravni enoti, v kateri leži zemljišče, ki je
predvideno za gradnjo. V nadaljevanju bom investitorja oz. morebitnega pooblaščenca
imenovala kar stranka. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja ima tako naravo upravne
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stvari, da se lahko prične le na zahtevo stranke (investitorja oz. pooblaščenca), ne pa tudi
po uradni dolžnosti (Breznik & Duhovnik, 2005, stran 135). Upravni organ sme, skladno s
128. členom ZUP-a, o stvareh, »v katerih je po zakonu ali po naravi stvari za začetek
upravnega postopka in za sam postopek potrebna zahteva stranke, začeti in voditi
postopek samo, če je taka zahteva podana«.
Stranka lahko vlogo odda osebno na vložišču ali pa jo pošlje po pošti. Obrazec vloge lahko
stranka dobi neposredno na upravni enoti ali pa jo pridobi s spletne strani e-uprave (glej
prilogo 1).
Vlogi je potrebno priložiti (e-uprava,2017):
− »prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika
na zemljiškokatastrskem prikazu,
− navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč in značilne prereze,
− soglasja pristojnih soglasodajalcev,
− dokazilo o pravici za gradnjo, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo«.
Primer izpolnjene vloge – glej prilogo 2.
Ko se vloga fizično nahaja na Upravni enoti, jo mora glavna pisarna najprej opremiti s
sprejemnim žigom, poknjižiti, ji dodeliti klasifikacijsko številko dokumenta ter signirni
znak, ki v tej fazi pripada vodji oddelka, ter opremiti z ovojem zadeve. Vse vhodne
dokumente (vloge, razne dopolnitve, obrazložitve, pritožbe …) glavna pisarna zbira glede
na pripadajoče oddelke, dvakrat dnevno pa se te dokumente dostavlja neposredno
vodjem oddelkov. Vodja oddelka vse dokumente pregleda, novim vlogam določi signirni
znak, ki se nanaša na uslužbenca, ki bo vlogo reševal. Sama vloga od stranke do
uradnika navadno pride naslednji dan.
6.1.2 OBRAVNAVA VLOGE PRI URADNIKU
Obravnava vloge za gradnjo nezahtevnega objekta je v Zakonu o graditvi objektov
obravnavana v členih 74. a, 74. c in 74. č. Za vprašanja postopka izdaje gradbenega
dovoljenja za nezahtevne objekte, ki jih ti členi ne urejajo oz. ne urejajo v celoti, se
uporabljajo druge postopkovne določbe ZGO-1 in subsidiarno tudi določila ZUP. Določbe
zgoraj navedenih členov naj bi predvidele poenostavljen in hiter postopek, vendar ne do
te mere, da bi izključile tista postopkovna pravila, ki urejajo morebitna varovanja pravic in
koristi tretjih oseb, pa tudi ne tistih, ki zagotavljajo možnost ugotavljanja okoliščin, od
katerih je odvisna pravilna uporaba prostorskega akta in gradbenih predpisov, ki veljajo
za nezahtevne objekte (po Breznik, Duhovnik & Kmecl, 2010).
Kot določa 129. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, mora organ najprej
preizkusiti zahtevo in jo s sklepom zavreči, »stvar, na katero se vloga nanaša, ni upravna
zadeva; če vložnik v vlogi ne uveljavlja kakšne svoje pravice ali pravne koristi oziroma, če
po
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zakonu ne more biti stranka; če zahteva ni bila vložena v predpisanem roku; če se o isti
upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že pravnomočno
odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene kakšne
obveznosti.« Uradnik tako vsako vlogo, ki jo dobi v reševanje, preizkusi, pregleda
formalno popolnost in preveri, če je vloga podpisana in ima vse predpisane sestavine in
priloge, ki jih določa 74. a člen ZGO-1. Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da
»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 določiti
vložniku rok, v katerem jo mora popraviti« (67. člen). Če stranka pomanjkljivosti odpravi v
roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena dopolnitev vloge, s katero je
stranka odpravila pomanjkljivosti, v kolikor pa stranka v pomanjkljivosti ne odpravi, organ
s sklepom, zoper katerega je možna pritožba, vlogo zavrže.
V kolikor vloga izpolnjuje formalne pogoje, je »zrela« za nadaljnjo vsebinsko obravnavo.
Uradna oseba mora iz vloge ugotoviti, če objekt izpolnjuje pogoje Priloge 2 Uredbe o
razvrščanju objektov glede na gradnjo in zahtevnost ter ne nazadnje, če sploh ustreza
pogojem, da se lahko šteje za nezahtevni objekt.
V našem konkretnem primeru želi stranka zgraditi nadstrešek k stanovanjski hiši, na šestih
stebrih, kot nadkritje terase v velikosti 7,35 m x 3,12 m. Streha ločna, pokrita s
polikarbonatnimi ploščami. Uredba v 1. točki priloge 2 določa, da je majhna stavba, kamor
sodi tudi nadstrešek, nezahteven objekt, če je to enoetažen, pritličen objekt, površine do
vključno 50 m2. Uradna oseba lahko ugotovi, da obravnavan objekt izpolnjuje pogoje
Uredbe in se lahko obravnava kot nezahteven objekt.
Po preverbi, da objekt ustreza vsem pogojem Uredbe, da se lahko obravnava kot
nezahteven objekt, je potrebno vpogledati v uradne evidence, in sicer Zemljiško knjigo,
Atlas okolja, PISO (ni uradna evidenca) oz. iObčina (na območjih, kjer ni PISA), Prostor
(prostorski portal Geodetske uprave RS), Register kulturne dediščine … Na podlagi 139.
člena ZUP je neposredni vpogled v podatke o stranki uradni osebi dovoljen za potrebe
ugotavljanja dejanskega stanja (po Gruden & Kovač, 2007, str. 56).
Da lahko subjekt nastopa kot investitor gradnje objekta in da kot aktivna stranka, ki ima
popolno vlogo, pridobi gradbeno dovoljenje, mora izkazati pravico graditi. Obstoj te
pravice upravni organ posebej preveri na podlagi dokazila, ki je priloženo zahtevi, ali pa
ga upravni organ pridobi po uradni dolžnosti z vpogledom v Zemljiško knjigo (Blagajne,
2005). To je materialni pogoj, ki mora biti izkazan v sleherni vlogi za izdajo gradbenega
dovoljenja, ne glede na to, za kakšno vrsto objekta gre (Breznik, Duhovnik & Kmecl,
2010, str. 168).
Preveriti je potrebno tudi lastništvo sosednjih parcel zaradi morebitnega povabila stranskih
udeležencev v postopek, saj mora »uradna oseba mora ves čas postopka po uradni
dolžnosti paziti na to, da so v postopku udeležene vse osebe, ki bi lahko sodelovale v
postopku kot stranski udeleženci«. (Štriker 2011, str. 31).
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Atlas okolja je internetna storitev, ki omogoča vpogled v prostorske podatke preko spleta.
Z njegovo pomočjo Agencija RS za okolje (ARSO) omogoča vpogled do okoljskih
prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov (ARSO, 2017). Na Atlasu okolja tako
dobimo podatke varovanih območjih (ekološko pomembna območja, Natura 2000 …),
hidrogeološke značilnosti območja, vodovarstvenih območij in tako določimo morebitna
potrebna soglasja nosilcev urejanja prostora.
Prostorski Informacijski Sistem Občin (v nadaljevanju PISO) je spletni pregledovalnik, ki
vsebuje celovito zbirko občinskih in državnih prostorskih vsebin, kot so prostorski plan,
komunalni kataster, cestna infrastruktura, turistične karte, zemljiški kataster, kataster
stavb, ortofoto, poslovni subjekti ipd (PISO, 2017). PISO sicer ni uradna evidenca, je pa
pripomoček, na podlagi katerega hitreje najdemo podatke o namenski rabi zemljišča. Po
podobnem principu deluje tudi iObčina, ki je ki je »internetni GIS sistem, ki služi za
iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in
tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih« (iObčina, 2017).
S vpogledom v e-Prostor uradna oseba pridobi podrobnejše podatke o nepremičninah,
vodenih v zemljiškem katastru, katastru stavb, registru nepremičnin, registru prostorskih
enot ter poteku javne gospodarske infrastrukture (GURS, 2017).
Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, je uradna zbirka
podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije (Ministrstvo za
kulturo, 2017).
Iz izpisov poteka komunalne in cestne infrastrukture uradna oseba preveri, če se
nameravana gradnja nemara ne nahaja v varovalnih pasovih le-te. Območje varovalnih
pasov je določeno že s samim prostorskim aktom, ki za posamezni vod določa širino
varovalnega pasu. Tako so npr. v 92. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto določeni naslednji varovalni pasovi:
− regionalna cesta 15 m,
− lokalna cesta 8 m,
− javna pot 6 m,
− železniški tiri 200 m,
− elektrokabelska kanalizacija 5 m,
− vodovod, kanalizacija in TK omrežje 1,5 m.
Uradna oseba iz vpogledov v evidence preveri tudi morebitne posebne varstvene režime,
ki veljajo na območju predvidene gradnje.
V kolikor se predvidena gradnja nahaja znotraj navedenih območij infrastrukture ali
varstvenih režimov, mora uradna oseba, skladno s 67. čl. ZUP, investitorja pozvati, da
vlogo dopolni s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega voda oz.
soglasodajalca.
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Če vloga ni popolna, pomeni to dodatno podaljševanje trajanja postopka. Dodaten čas
porabi uradna oseba, ki poziva stranko k dopolnitvi vloge. Stranko je potrebno zaradi teka
rokov pozivati z osebno vročitvijo; stranka lahko pošiljko prevzame šele po 15 dneh. Sledi
vloga stranke soglasodajalcu. ZGO-1 v svojem 50. a členu določa, da mora pristojni
soglasodajalec izdati soglasje h gradnji enostanovanjske stavbe, nezahtevnega in
enostavnega objekta v 10 dneh od prejema zahteve, v primeru manj zahtevnega objekta
v 15 dneh in če gre za zahtevni objekt v 30 dneh od prejema vloge. Upravljavci
komunalne infrastrukture se rokov načeloma držijo in soglasja izdajo v predpisanem roku,
manj dosledni pa so pri držanju rokov organi, ki izdajajo naravovarstvena in vodna
soglasja.
Uradna oseba investitorju navadno določi 30-dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti,
vendar se zaradi zamud pri izdaji soglasij nemalokrat zgodi, da mora investitor zaprositi za
podaljšanje roka za odpravo pomanjkljivosti, kar mu omogoča ZUP v svojem 99. členu. V
kolikor investitor v postavljenem roku pomanjkljivosti ne odpravi (kot tudi ne zaprosi za
podaljšanje roka), organ s sklepom zavrže vlogo kot nepopolno (67. člen ZUP).
Za vsako vlogo mora uradna oseba na spletu pripraviti izpise iz zgoraj navedenih evidenc.
Pri svojem delu sem nekajkrat (že zaradi izdelave naloge) merila čas, ki sem ga
potrebovala za vpoglede v vse evidence. Največja izguba časa je s preklapljanjem med
vsemi temi evidencami in pa tudi s samo registracijo v posamezni evidenčni sistem. Če
želimo iz posamezne evidence – registra pridobiti podatke za tangirano zemljišče, moramo
v iskalnik vedno znova vpisovati podatke o zemljišču. Morda se v povprečju 5 min na
posamezno evidenco niti ne zdi veliko, vendar ko teh 5 min pomnožimo z najmanj 5
različnimi evidencami, pridemo že na čas 25–30 min za vlogo. Nekoliko več časa se porabi
tudi v primeru, ko gradnja tangira več zemljišč, saj to posledično pomeni, da je potrebno
preveriti podatke za vsa zemljišča, sploh ko se preverja lastninsko pravico ter potek
infrastrukture. Pri vseh teh evidencah sam vpogled ne zadošča, saj je potrebno izpis tudi
natisniti. To vsekakor predstavlja tudi dodatni strošek za posamezno upravno enoto.
V obravnavanem primeru uradna oseba ugotovi, da tangirano zemljišče leži na območju
Mestne občine Novo mesto. S pogledom v PISO določi namensko rabo zemljišča (glej
prilogo 3). Ker vemo, da PISO ni uradna evidenca, uradna oseba namensko rabo preveri
tudi v kartografski dokumentaciji občinskega prostorskega načrta, katerega izvod se hrani
tudi na Upravni enoti.
Po tem, ko je uradnik pripravil vse izpise iz uradnih evidenc (glej priloge 4–7), nadaljuje s
preverjanjem usklajenosti nameravanega objekta s prostorskim aktom. Preveriti je
potrebno, na katerem območju nepremičnina, ki je predvidena za gradnjo, leži in nato iz
odloka o prostorskem načrtu ugotoviti, ali so tovrstni objekti na tem območju dovoljeni in
ne nazadnje, če so oblikovno skladni s prostorskim aktom. V kolikor nameravana gradnja
ni v skladu s prostorskim aktom, mora uradna oseba stranko seznaniti z ugotovitvami v
postopku, da gradnja, kot je predvidena, ni mogoča. V tem primeru se stranki pošlje pisno
seznanitev (redkeje se stranko povabi upravno enoto in jo o ugotovitvah seznani ustno
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zapisnik), v kateri navede ugotovitve dejstev, ki preprečujejo izdajo gradbenega
dovoljenja, ter ji dati rok, v katerem se stranka do navedenega opredeli, saj kot določa 4.
odstavek 146. člena ZUP, »pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki
možnosti, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za izdajo odločbe«.
V našem primeru se predvidena lokacija gradnje nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom
o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto. Zemljišče, na katerem je
predvidena gradnja, sodi med stavbna zemljišča, v območje urbane prostostoječe
stanovanjske pozidave (Sss) in leži v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako NM/24a.
Odlok v svojem 79. členu določa, da se »na gradbenih parcelah, ki pripadajo stavbi, lahko
zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste, kar ne velja za garaže in
nadstreške, ki pri enostanovanjski stavbi v skupni površini ne smejo presegati 60 m2,
vendar največ toliko objektov, da ni presežena meja faktorja zazidanosti, določenega s
odlokom«. Iz vloge lahko razberemo, da bo to, poleg drvarnice, edini objekt za lastne
potrebe. Stranka je v vlogi navedla tudi odmike od sosednjih zemljišč, in sicer znaša
odmiki najbolj izpostavljenega dela nadstreška od ene parcele 0,6 m, od druge pa 4,6 m.
Odlok (79. člen) predpisuje, da mora biti odmik nezahtevnega od sosednjega zemljišča
minimalno 1,5 m, v nasprotnem primeru je potrebno soglasje lastnika sosednjega
zemljišča. V predstavljenem primeru je stranka pridobila soglasje lastnika sosednjega
zemljišča, ki je Mestna občina Novo mesto.
Prostorski akt opredeljuje tudi prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja
prostora. Merila in pogoji za oblikovanje objektov na gradbeni parceli med drugim
določajo, da morajo imeti objekti v osnovi podolgovat tloris, razmerje med osnovnima
stranicama je najmanj 1:1,2, dopustne so dvokapne in enokapne strehe ter ravne strehe
in štirikapnice, če so v EUP značilne; faktor zazidanosti na gradbeni parceli je do 0,40
(110. člen Odloka). Na podlagi podatkov iz vloge ugotovimo, da je razmerje stranic
skladno z zahtevami prostorskega akta, ravno tako ni presežen faktor zazidanosti, ki ga
mora uradna oseba izračunati za vsak konkretni primer posebej (priloga 7).
ZGO-1 v svojem 74.c členu določa, da se »gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega
objekta izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku, če iz prikaza lege objekta na
zemljišču izhaja, da je oddaljenost objekta od meje sosednjih zemljišč najmanj tri metre«.
To pomeni, da, v kolikor je skrajna točka predvidenega objekta od meje sosednjega
zemljišča oddaljena več kot 3 metre, upravni organ lahko odloči v skrajšanem
ugotovitvenem postopku (…«če se da ugotoviti stanje zadeve na podlagi uradnih

podatkov, ki jih ima organ, in samo za to ni treba posebej zaslišati stranke za zavarovanje
njenih pravic oziroma pravnih koristi« – 144. člen ZUP-a). V našem primeru odmiki od
sosednjih zemljišč sicer niso zadostni, vendar je stranka priložila soglasje lastnika
sosednjega zemljišča, zato upravni organ lastnika sosednjega zemljišča o nameravani
gradnji ni posebej obveščal. Kot stranki v postopku mu je bilo vročeno gradbeno
dovoljenje, s čimer mu je bila priznana možnost uveljavljati pravna sredstva.
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Ker 4. odstavek 62. člena ZGO-1 pravi, , »da je stranka v postopku tudi občina, na
območju katere leži nameravana gradnja, če najpozneje v osmih dneh po prejemu
obvestila o vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja priglasi svojo udeležbo
pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve«, v nasprotnem primeru se šteje, da
se je občina odpovedala pravici sodelovati kot stranka v postopku. Glede na dikcijo 62.
člena ZGO-1 je upravni organ k udeležbi v postopku povabil občino, v našem primeru je to
Mestna občina Novo mesto, ki se je s tem, ko udeležbe v določenem 8-dnevnem roku ni
priglasila, odpovedala sodelovati kot stranka v postopku.
V kolikor bi odmik od sosednjih zemljišč znašal manj kot tri metre, bi morala uradna oseba
v postopek povabiti tudi lastnike sosednjih zemljišč. Skladno s 63. členom ZGO- pristojni
upravni organ za gradbene zadeve povabi stranke, naj se seznanijo z nameravano
gradnjo. V tem vabilu je treba stranke posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se
vabilu ne bodo odzvale in svojega izostanka ne bodo opravičile, štelo, da se strinjajo z
nameravano gradnjo«, ravno tako ne bodo imele možnost vložiti pritožbe zoper izdano
gradbeno dovoljenje. Upravni organ dopisu morebitnim strankam v postopku priloži tudi
kopijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jo je vložila stranka.
Ko v upravnem postopku poteče rok, v katerem bi stranke lahko priglasile udeležbo v
postopku, pa je ne, upravni organ nima več zadržkov za izdajo gradbenega dovoljenja,
kar se je zgodilo tudi v našem primeru. Ko se konča ugotovitveni in dokazni postopek,
uradna oseba na podlagi zbranega gradiva in ugotovljenih dejstev pristopi k odločanju,
rezultat tega pa je odločba (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 485–486).
Akt, ki ga izda uradna oseba, in s katerim ugotovi skladnost objekta s prostorskim aktom,
preveri izpolnjevanje poglavitnih zahtev, in poskrbi za varovanje pravic tretjih oseb in
javne koristi, se imenuje gradbeno dovoljenje (Jeglič, 2003).
»Pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje za gradnjo
nezahtevnega objekta na predpisanem obrazcu, katerega vsebino in obliko določi
minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve« (74. c člen ZGO-1). Gradbeno
dovoljenje je odločba, ki je ima vse glavne sestavine, kot jih določa 210. člen ZUP-a. V
dovoljenju je opisana usklajenost nameravanega objekta s prostorskim aktom in Uredbo.
Sestavni del odločbe je tudi prikaz lege objekta na zemljišču, iz katerega je razviden
njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu.
Ko uradna oseba sestavi odločbo, jo natisne v potrebnem številu izvodov ter pripravi za
elektronski podpis. Na vsak tiskan izvod se na levo stran podpiše uradna oseba, ki je
vodila postopek, celoten spis se odstopi v podpis še osebi, ki je pooblaščena za vodenje in
odločanje, to je praviloma vodja oddelka. Odločba se podpiše fizično in s kvalificiranim
elektronskim podpisom, saj se strankam (fizičnim osebam) pošlje tiskan in podpisan izvod
z osebno vročitvijo, elektronsko podpisan izvod pa se elektronsko pošlje morebitnim
soglasodajalcem in občini. Elektronski podpis je pomemben tudi zato, ker se odločbo
»obesi« tudi na PIS – prostorsko informacijski sistem, ki povezuje podatke o parcelah in
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stavbah s podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih in kjer se evidentirajo izdane odločbe in
sklepi, ki se nanašajo na konkretno zemljišče. Dostop do sistema imajo trenutno upravne
enote in inšpektorat za okolje in prostor. Na koncu mora uradna oseba za vsako izdano
gradbeno dovoljenje izpolniti še vprašalnik Statističnega urada RS o izdanih gradbenih
dovoljenjih.

6.1.3 PO IZDAJI GRADBENEGA DOVOLJENJA
Z izdanim gradbenim dovoljenjem se postopek za uradno osebo zaključi. Stranke imajo
zoper izdano odločbo možnost pritožbe in sicer v roku 8 dni od vročitve objekta. 8-dnevni
pritožbeni rok je posebnost upravnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, saj je
po 235. čl. ZUP pritožbeni rok 15 dni, drugačna ureditev je dovoljena v istem členu ZUP,
ki pravi: »… če ni z zakonom drugače določeno.».» Zakon o graditvi objektov je poseben
še po eni ureditvi, in sicer v 70. členu podaja možnost odpovedi pravici do pritožbe, kar
stranka lahko stori pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je gradbeno dovoljenje izdal,
to pa pomeni, da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno takoj. (Kovač, 2005).
71. člen ZGO-1 določa časovno omejenost gradbenega dovoljenja in sicer »gradbeno
dovoljenje neha veljati, če investitor ne začne z gradnjo:
1. v primeru zahtevnega objekta: v treh letih po njegovi pravnomočnosti;
2. v primeru manj zahtevnega objekta: v dveh letih po njegovi pravnomočnosti;
3. v primeru spremembe namembnosti: v enem letu po njegovi pravnomočnosti«.
Glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta ZGO-1 v
svojem 74.č členu določa, da le-ta neha veljati, če investitor ne začne graditi v enem letu
od njegove pravnomočnosti. Roka veljavnosti ni mogoče podaljšati.
Odločba navadno postane izvršljiva z dokončnostjo, če tako določa poseben zakon, tudi s
pravnomočnostjo. Odločbo, ki je že dokončna, se lahko izpodbija v upravnem sporu
(Jerovšek in drugi, 2004, str. 627). ZGO-1 v svojem 3. členu določa, da se »gradnja
novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta lahko začne na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja«. Institut pravnomočnosti izraža neko pravno
varnost, trdnost pravnega razmerja, ki je rezultat odločbe, poenostavljeno lahko rečemo,
da varuje pravice, ki jih je stranka pridobila. Zametki pravnomočnosti izhajajo že iz
Rimskega prava oz. njegovih pravil, in sicer »res judicata inter partes«, kar v prevodu
pomeni »odločna stvar pomeni zakon za stranko« (po Korošec, 1991).
V praksi je nemogoče določiti, kdaj se lahko šteje, da je investitor pričel z gradnjo. Kot
začetek bi lahko šteli zakoličbo objekta, ki mora biti izvedena pred samim začetkom
gradnje, vendar pa samo zakoličenje ne pomeni, da bo investitor zares z gradnjo tudi
zaključil. Takšna (ne)ureditev v praksi povzroča, da objekti ostanejo nedokončani, kar ima
za posledico lahko neurejenost in neenotnost prostora (Koselj in drugi, 2012, str. 288–
289).
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Na tem mestu se je potrebno vprašati tudi, kaj v primeru, če se v času veljavnosti
gradbenega dovoljenja spremeni prostorski akt, ki velja za območje, kjer je locirana
nepremičnina. Veljavnost gradbenega dovoljenja ni pogojena s spremembami
prostorskega akta, kar pomeni, da spremembe, tudi če se zgodijo, ne vplivajo na vsebino,
le-ta še vedno ostane v veljavi.

6.1.4 ČASOVNICA OBRAVNAVE VLOGE PO SEDANJEM SISTEMU
V prejšnjem poglavju sem podala opisni pregled obravnave vloge. Z lažjo predstavo, kako
to izgleda v praksi, pa v nadaljevanju prikazujem na naslednjem prikazu. Posamezni
korak, ki ga mora v upravnem postopku opraviti uradna oseba, je tudi časovno
ovrednoten. Prikazana časovnica je na primeru povprečnega objekta (npr. lope) ob
predpostavki, da je vloga popolna in ni potrebe po dopolnjevanju in pridobivanju soglasij.
Med vlogami se znajdejo tudi objekti, ki bi sicer na prvi pogled ne bili nezahtevni objekti,
vendar jih investitorji ob pomoči projektanta prikažejo kot take, kar pomeni, da je z njimi
sploh, ko gre za preverjanje usklajenosti s prostorskim aktom, konkretno več dela.

65

Tabela 1: prikaz obravnave vloge po sedanjem sistemu
TRAJANJE
v min

DEJANJE OPRAVI

DEJANJE

Stranka

Izpolnitev obrazca vloge in oddaja na vložišču UE

45

Glavna pisarna

knjiženje, skeniranje, signiranje vloge, priprava ovoja spisa

15

Vodja oddelka

dodeli vlogo uradni osebi

5

formalni pregled vloge:
popolna vloga – nadaljnja obravnava
nepopolna vloga – poziv na dopolnitev (+ 30 min)

15

preverba usklajenosti želenega objekta z Uredbo

10

preverba lastništva tangiranega zemljišča in sosednjih
zemljišč (vključno z registracijo)

15

izpis iz PISO oz. iObčina (vključno z registracijo)

10

preverba namenske rabe v kartografskem delu OPN

15

izpisi iz evidenc GURS-a (vključno z registracijo)

10

izpisi iz Atlasa okolja (EPO, natura 2000, vodovarstvena
območja, popravna območja, erozija …)

15

register kulturne dediščine

10

preverjanje usklajenosti z OPN
(v primeru, da ni usklajeno, je stranko potrebno seznaniti z
ugotovitvami v postopku - dodatnih 60 min)

30

izračun faktorja zazidanosti

15

priprava dopisa za seznanitev z gradnjo lastnike sosednjih
zemljišč (oddaljenost manj kot tri metre)

30

priprava dopisa za seznanitev z gradnjo

20

odločanje in izdaja odločbe

120

Uradna oseba

priprava za elektronski podpis

5

tiskanje potrebnega števila izvodov in podpis

5

Vodja oddelka

podpis odločbe

15

Uradna oseba

priprava z odpremo

5

Glavna pisarna

kuvertiranje in odprema

10

Vir: lasten
66

Ko nekdo, ki s vodenjem tovrstnih postopkov nima neposrednega stika, bere to časovno
opredelitev, se verjetno čudi, čemu priprava dopisov in seveda tudi samega gradbenega
dovoljenja traja toliko časa. Vsak dopis, ki ga uradna oseba pripravi, se nanaša na točno
določeno stranko, bodisi investitorja bodisi stranskega udeleženca. Sleherni dopis, ki ga
uradna oseba odpošlje, mora biti pravilno evidentiran v program Lotus notes (program za
pisarniško poslovanje, ki ga uporablja večina organizacij znotraj državne uprave), kar
pomeni, da mora biti evidentiran pod svojo številko v pravo zadevo. Ko uradna oseba
pošlje stranskemu udeležencu dopis s seznanitvijo o nameravani gradnji, mu v dopisu
obrazloži tudi bistvene podatke iz vloge, katere kopijo mu sicer priložimo. Tako se
izognemo nepotrebnemu klicanju uradne osebe oz. celo osebnemu obisku soseda na
upravno enoto. V praksi se je izkazalo, da če strankam posreduje zgolj formalen dopis s
kopijo vloge, v katerem navede le, da ima, na podlagi zakona, možnost sodelovati v
postopku kot stranski udeleženec, so stranke (sploh prava neuke) takoj po prejemu
dopisa klicale na upravno enoto in spraševale, kaj sedaj ta dopis pomeni. V čas priprave
dopisa je vštet tudi čas, ko se dopis pripravi za odpremo (kopiranje vloge, knjiženje in
kuvertiranje). Ravno tako kot morebitnim stranskim udeležencem se dopis s seznanitvijo
pripravi tudi za občino, kjer pa ni potrebne širše obrazložitve investitorjeve vloge, saj na
občini seznanitev praviloma obravnava uradnik, ki mu je poznana tako zakona tega
področja kot uporabljena terminologija.
Vodja oddelka izdano odločbo prebere in kot oseba, ki ima pooblastilo za odločanje, tudi
podpiše. Odločbo podpiše uradna oseba, ki jo je izdala, to je »predstojnik, če ni s predpisi
o organizaciji tega organa ali z drugimi predpisi določeno drugače« (28. čl. ZUP). To
pomeni, da če uradna oseba, ki je vodila postopek, nima pooblastila za odločanje, se
podpiše levo, na desno stran pa se podpiše uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje.
Skupno trajanje postopka od trenutka, ko stranka izpolni vlogo in jo odda na Upravni
enoti do izdane odločbe traja cca 450 min, kar je nekje 7,5 ur.
Kot je razvidno iz prikaza, uradna oseba največ časa porabi ravno za pripravo izpisov iz
vseh potrebnih evidenc in registrov, in sicer v povprečju 85 min. Če je z gradnjo
tangiranih zemljišč več, se čas lahko še podaljša, največ pri preverjanju lastništva, kjer je
največ potrebnega tipkanja in klikanja, da pridemo do želenih podatkov. Veliko časa
uradniku vzame tudi pisanje odločbe oz. samega gradbenega dovoljenja, kjer je potrebno,
ne glede na prednastavljene vzorce, v vsako vlogo ročno vnašati podatke o investitorju,
parceli, odmikih varovanjih. Ravno tako je potrebno za sleherni objekt opisati skladnost s
prostorskim aktom, tako da zgolj kopiranje teksta po principu »copy-paste« ne pride v
poštev.
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6.2 PREDLOGI ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR
Glede na zgoraj opisano ima uradnik, ki vodi postopek, kar nekaj odvečnega »tajniškega
dela« s klikanjem po raznih evidencah, pripravo dopisov strankam, pretipkavanjem
podatkov v odločbe.
Po vzoru dobrih praks slovenskih upravnih organov, ki že uporabljajo raznovrstne spletne
aplikacije (npr. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja uporablja spletno aplikacijo
e-kmetija, oddaja davčnih obrazcev na Finančno upravo …), bi bilo potrebno sorodno
informacijsko tehnologijo aplicirati tudi na področje izdaje gradbenih dovoljenj za vse
objekte, ne zgolj za nezahtevne objekte.
Glede na dobo, v kateri živimo, je računalnik in dostop do interneta že skoraj nuja za
normalno delovanje, tako v službeni kot privatni sferi. Po podatkih spletnega portala Svet
kapitala je v prvem četrtletju 2016 internet uporabljalo kar 75 % slovenske populacije,
stare med 16. in 74. letom, dostop do internetnega omrežja pa je imelo 78 % slovenskih
gospodinjstev (Svet kapitala, 2016). Ta številka ni zanemarljiva in kaže na dobre obete,
da bi se e-poslovanje za področje pridobitve gradbenih dovoljenj lahko kmalu vpeljalo tudi
v slovenski postopek. Poleg računalnika in dostopa do spleta bi vlagatelj potreboval tudi
kvalificirano digitalno potrdilo, ki bi omogočalo varno elektronsko poslovanje z državnimi
organi.
Kako bi aplikacija oz. sistem dejansko izgledala, da bi delovala, si verjetno vsak
posameznik zamišlja po svoje. Glede na moje izkušnje, tako stranke kot uradne osebe, bi
e-vloge vpeljala na način, kot ga opisujem v nadaljevanju. Seveda ni nujno, da je opisan
postopek najbolj dovršen, zato dopuščam manevrski prostor za optimizacijo.
Elektronsko poslovanje je prikazano na postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za
gradnjo nezahtevnega objekta, saj je to postopek, za katerega stranke največkrat same
vlagajo zahtevke za izdajo dovoljenja. Postopek bi analogno uporabili tudi pri pridobitvi
gradbenega dovoljenja za ostale vrste objekte, le da bi pri njih vloge v imenu stranke
oddajali projektanti, ki so delali projektno dokumentacijo. Že v sedanji ureditvi je
potrebno vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega objekta
priložiti 2 izvoda projektne dokumentacije skupaj s digitalnim izvodom projektne
dokumentacije (vse, kar je v projektu na papirju, se mora nahajati tudi na elektronskem
mediju, (npr. ključek ali CD), kar pomeni, da se že kažejo prvi zametki elektronskega
poslovanja.
Nadaljnji predlog, kako bi se še lahko skrajšalo in poenostavilo postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (kot tudi ostalih vrst objektov),
je v vzpostavitvi enotne zbirke podatkov o zemljišču, kjer bi na enem mestu pridobili vse
relevantne podatke o zemljišču. Uradna oseba tako ne bi po nepotrebnem izgubljala časa
s preklapljanjem iz enega registra v drugega, pač pa bi samo vnesla podatke o zemljišču
(parcelna številka in katastrska občina) in na tak način pridobila potrebne podatke.
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6.3 OBRAVNAVA VLOGE PO SISTEMU BREZ ADMINISTRATIVNIH OVIR
Zgoraj je podrobneje opisano postopanje uradne osebe od trenutka, ko vloga v fizični
obliki pride na upravno enoto. Kako pa bi postopek izgledal, če bi zadeve – od vložitve do
vročitve – potekale na daljavo, zgolj z uporabo informacijskega sistema?
6.3.1 POSTOPANJE STRANKE
Stranka, ki bi želela podati zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, bi se s digitalnim
kvalificiranim potrdilom na spletni strani e-uprave prijavila v sistem za elektronsko
poslovanje, kjer bi med ponujenimi postopki izbrala postopek za vrsto objekta, za
katerega želi pridobiti gradbeno dovoljenje.
Sledilo bi vpisovanje meta podatkov, in sicer bi se vpisalo parcelno številko in katastrsko
občino zemljišča. Sistem bi na podlagi podatka o zemljišču takoj prenesel podatke o
lastniku zemljišča, ki bi ga samodejno prenesel iz Zemljiške knjige. Investitor bi le še
preveril podatke in jih ustrezno korigiral, v kolikor lastninska pravica še ne bi bila vpisana
v zemljiško knjigo.
Na naslednjem zavihku bi stranka natančno vpisala karakteristike objekta, sistem bi
obvezno zahteval naslednje podatke: dolžina, širina, višina, naklon strehe, vrsta strešne
kritine, etažnost …
Po sedanji ureditvi je obvezna priloga prikaz parcele z vrisanim posegom in definiranimi
odmiki, kar bi se ohranilo tudi tu s tem, da bi se stranki na zavihku »prikaz parcele«
avtomatsko prikazal prikaz, ki bi bil črpan direktno iz zemljiškega katastra. Vnesti bi bilo
potrebno le odmike od sosednjih zemljišč, sistem pa bi glede na tloris objekta, ki ga je
stranka predhodno vnesla, že pozicioniral objekt na prikaz parcele. V kolikor bi stranka
imela pridobljena kakršnakoli soglasja (upravljavci infrastrukture, sosedje), bi jih lahko kot
prilogo (skenirano) priložila zahtevku.
To so vsi podatki, ki bi jih morala vnesti stranka. Pred končno oddajo bi imela stranka
možnosti predogleda vloge in možnost izvedbe morebitnih popravkov. Po potrditvi vloge bi
se vloga zaklenila, možnosti za popravek ne bi bilo več. Pred končno oddajo vloge bi
morala stranka plačati tudi upravno takso, in sicer bi imela možnost izbire plačila med
večimi sodobnimi načini, npr. preko elektronske banke, po predračunu, preko Monete,
plačilne kartice, torej po principu internetne prodaje. Sledil bi le še elektronski podpis in
oddaja vloge. Stranka bi imela ves čas možnost dostopanja do vloge, lahko bi jo tudi
natisnila, ne bi pa več imela priložnosti za popravljanje le-te.
Kaj pa v primeru, da je stranka neuka ali nima možnosti oddaje elektronske vloge? V tem
primeru bi se predvidelo, da stranka kot do sedaj pride na pristojno upravno enoto, kjer bi
skupaj s svetovalcem za pomoč strankam brezplačno aplikativno vnesla zahtevek, ki bi
imel za stranko enake posledice, kot bi ga stranka oddala sama. Stranka bi uradnika na
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UE pisno pooblastila, da vlogo odda v njenem imenu, vse ostalo glede vnosa pa bi
delovalo enako, kot če bi stranka vnašala vlogo sama, le upravno takso bi plačala
neposredno na upravni enoti.
V postopku bi strankam omogočila tudi oddajo vloge preko pooblaščene organizacije (npr.
projektantskega podjetja), kot je to urejeno za oddajanje vlog na Agenciji za kmetijske
trge, kjer vlagateljem vlogo pomagajo izpolniti svetovalci Kmetijskih svetovalnih služb.
Oddaja vloge preko pooblaščenih organizacij za stranko ne bi bila najugodnejša rešitev,
saj tovrstne službe za svoje delo zahtevajo plačilo.
6.3.2 OBDELAVA VLOGE NA UPRAVNI ENOTI
Po oddaji vloge se začne delo z vlogo na UE. V vložišču bi vlogo prevzeli, ji dodelili
klasifikacijsko številko in pripravili ovoj spisa. Natisnili bi podatke, ki se nanašajo na
investitorja in podatke o zemljišču. Uradna oseba bi kot sedaj dodelila zahtevek v
obravnavo uradni osebi.
Po sedanji ureditvi mora uradna oseba formalno preveriti vlogo in v kolikor vloga ni
popolna, vlagatelja pozvati k dopolnitvi vloge. Ta korak bi po predlagani ureditvi odpadel,
saj aplikacija, v kolikor ne bi bili izpolnjeni vsi podatki, vlagatelju ne bi dovolila oddati
vlog.
Sledilo bi preverjanje podatkov o zemljišču. Ker bi bil sistem povezan z enotno evidenco,
bi na obravnavi uradna oseba kliknila ikono »zemljišče«, s čimer bi se ji v odprl dokument
z vsemi relevantnimi podatki o zemljišču. Uradna oseba bi tako zgolj preverila, ali je k
predvideni gradnji potrebno pridobiti kakšno soglasje, na kar bi uradnika opozorila že
aplikacija sama.
V kolikor bi bilo potrebno pridobiti soglasje zaradi predvidene gradnje na varstvenem
režimu ali vplivnem območju komunalne infrastrukture, bi uradna oseba po uradni
dolžnosti preko aplikacije poslala elektronsko vlogo za soglasje pristojnemu
soglasodajalcu, skupaj s podatki o predvideni gradnji, ki bi se avtomatsko prenesli iz
vnesene vloge. Soglasodajalec bi svoje soglasje posredoval neposredno upravnemu
organu. Stranki bi bile tako prihranjene poti pri iskanju soglasij, vključile bi se zgolj v
primeru, da bi bilo potrebno pri soglasodajalcu uskladiti pogoje gradnje z izdanim
soglasjem. Stranka, ki ve, da je k predvideni gradnji potrebno pridobiti soglasje zaradi
gradnje v varovalnem pasu, lahko tako soglasje pridobi že sama, v tem primeru ga priloži
že kot prilogo zahtevku, ki ga odda v aplikaciji.
V primeru, da bi investitor moral pridobiti soglasje soseda k odmiku, bi ga uradna oseba
pozvala, da soglasje pridobi in predloži upravnemu organu, bodisi preko aplikacije –
dopolnjevanje vlog, bodisi fizično.
Nadalje bi morala uradna oseba ugotoviti, če objekt izpolnjuje pogoje Priloge 2 Uredbe o
razvrščanju objektov glede na gradnjo in zahtevnost in preveriti skladnost s prostorskim
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aktom. V kolikor bi investitor izpolnjeval oba pogoja, bi uradna oseba nadaljevala s
postopkom, sicer pa bi stranko seznanila z ugotovitvami v postopku.
Glede na to, da bi aplikacija zajela vse bistvene podatke, ki jih uradna oseba potrebuje pri
odločanju, bila tudi priprava dopisov s seznanitvijo, ki jih mora poslati organ, pripravljena
z nekaj kliki preko aplikacije. V izbran vzorec dopisa, ki bi bil shranjeni v ozadju aplikacije,
bi se avtomatsko prenesli vsi relevantni podatki iz vloge. Na podlagi povezave s sistemom,
ki bi združeval podatke o parceli, bi aplikacija »vedela«, katero zemljišče je oddaljeno
manj kot tri metre, kdo je lastnik zemljišča in na območju katere občine leži zemljišče.
Tako bi uradnik zgolj izbral vrsto dopisa in kliknil na sosedno parcelo in dopis bi se kreiral
sam.
V kolikor tako občina kot lastnik sosednjega zemljišča udeležbe v postopek ne bi priglasil,
ne bi bilo zadržkov za izdajo gradbenega dovoljenja, kot to že velja v sedanji ureditvi, zato
bi sledilo odločanje oz. pisanje odločbe. To bi izgledalo tako, da bi bil v aplikaciji naložen
vprašalnik, po katerem bi uradna oseba preverjala pogoje izpolnjevanja pogojev za izdajo
gradbenega dovoljenja in odgovarjala na vprašanja, kot npr:
− vlagatelj je lastnik zemljišča
DA
NE
− predvidena gradnja je usklajena s prostorskim aktom DA
NE
− predvidena gradnja je usklajena z Uredbo
DA
NE
− pridobljena so vsa soglasja
DA
NE
Če bo uradna oseba na vsa vprašanja odgovorila pritrdilno, bi lahko pristopila h kreiranju
odločbe. V gradbeno dovoljenje bi se samodejno izpisali podatki o investitorju in objektu.
V sedanji ureditvi je potrebno pisati obrazložitev usklajenosti predvidenega objekta s
prostorskim aktom in Uredbo, v predlagani pa bi se gradbeno dovoljenje izdalo v obliki
klavzul, ki bi navajale zgolj dejstva (npr. objekt je skladen z Uredbo, objekt je skladen z
OPN NM). V primeru, da bi bil odgovor na kakšno vprašanje negativen, bi se v zavrnilno
odločbo kreirali meta podatki, uradna oseba pa bi ročno vnesla obrazložitev, zakaj se
gradbeno dovoljenje ne izda.
Ostali koraki v postopku (podpisovanje in odprema) bi, dokler ne bi bilo v Sloveniji
vzpostavljeno 100 % elektronsko poslovanje, ostali nespremenjeni, kar pomeni, da bi se
odločbe še vedno pošiljale v tiskani obliki z osebno vročitvijo.
6.3.3 ČASOVNICA OBRAVNAVE VLOGE
Časovnica je prikazana na obravnavi popolne vloge, kar pomeni, da ni potrebno
pridobivati soglasij.
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Tabela 2: Prikaz obravnave vloge po spremenjenem sistemu
TRAJANJE
v min

DEJANJE OPRAVI DEJANJE
Stranka

aplikativna oddaja vloge

20

Glavna pisarna

knjiženje, signiranje vloge, priprava ovoja spisa

10

Vodja oddelka

dodeli vlogo uradni osebi

5

preverba usklajenosti želenega objekta z Uredbo

15

izpis podatka o zemljišču

15

preverjanje usklajenosti z OPN
(v primeru, da ni usklajeno, je stranki potrebno
poslati ugotovitve v postopku – dodatnih 60 min)

30

izračun faktorja zazidanosti

15

aplikativna priprava dopisa za seznanitev z gradnjo
lastnikov sosednjih zemljišč (oddaljenost manj kot
tri metre)
aplikativna priprava dopisa za seznanitev z gradnjo
občini

5
5

odločanje in izdaja odločbe

20

priprava za elektronski podpis

5

tiskanje potrebnega števila izvodov in podpis

5

Vodja oddelka

podpis odločbe

15

Uradna oseba

priprava z odpremo

5

Glavna pisarna

kuvertiranje in odprema

10

Vir: lasten

6.4 UGOTOVITVE
Ko primerjamo ureditev postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega objekta pri upravnem organu po sedanji ureditvi in ureditvi, ki bi bila
očiščena bremen, ki jih postopek nalaga uradni osebi, pridemo do ugotovitve, da če bi
postopek poenostavili z vzpostavitvijo neke skupne zbirke uradnih evidenc tako, da bi z
enkratnim zajemom podatkov pridobili vse potrebne podatke (lastništvo, namenska raba,
varstvo narave, voda, kulture …) in z vzpostavitvijo elektronskega poslovanja, bi,
ocenjeno, v povprečju privarčevali dobre 4 ure na vlogo, kar pomeni, da bi vlogo namesto
zdajšnjih 7,5 ur reševali zgolj 3 ure.
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Ob elektronski oddaji in obravnavi vloge lahko ugotovimo, da se čas nekaterih dejanj
močno skrajša, nekateri koraki postopka pa bi v taki ureditvi sploh odpadli. Tako ni več
potrebnega skeniranja vloge, formalnega pregleda vloge, saj je zadeva urejena na ravni
aplikacije ob vnosu, skrajša se čas pisanja dopisov in samega gradbenega dovoljenja.
Postopek bi bil bistveno enostavnejši tudi za stranko. Prihranjena bi ji bila pot na upravno
enoto, ne bi bila vezana na uradne ure, vlogo bi lahko oddala kadarkoli in kjerkoli.
Glede na to, da sem kot uradnica na mesečni ravni rešila okoli 30 vlog, bi to na
zaposlenega, ki izdaja izključno gradbena dovoljenja za nezahtevne objekte, pomenilo cca
135 ur mesečno, kar je 16 delovnih dni. Uslužbenci bi tako namesto ene vloge na dan
rešili 2,5 vloge na dan, kar pomeni, da bi se postopki izdaje gradbenih dovoljenj reševali
občutno hitreje.
Primerljiv sistem imajo vpeljan na Hrvaškem, in sicer imajo na enem mestu združen
celoten geoportal, podatke katastra in prostorskih načrtov, kar omogoča enkraten zajem
podatkov. Tak sistem je pregleden in omogoča enostavno uporabo (prostorno uređenje,
2017). Žal ta sistem ni povezan z sistemom elektronskega poslovanja v postopkih izdaje
upravnih dovoljenj.
Če glede na napisano vzamemo pod drobnogled zgolj predlog vzpostavitve enotne
evidence, ugotovimo, da se s tem ukrepom sami administrativni stroški za investitorja
(stranko) ne bi bistveno zmanjšali, bi pa se nedvomno dvignilo zadovoljstvo uporabnikov
zaradi hitreje izpeljanih postopkov in s tem tudi ugled uprave same. Kritikom državne
uprave bi se dokazalo, da uprava ni sama sebi namen.
Gledano s finančne strani bi ukrep oz. odprava ovire prinesla prihranek tudi pri materialnih
stroških upravne enote, saj je strošek tiskanja iz uradnih evidenc kar precejšen. V
povprečju je za posamezno vlogo potrebnih cca 25 strani izpisov (ob obojestranskem
tiskanju 13 listov), zraven moramo prišteti tudi stroške tonerja in ne nazadnje tudi strošek
amortizacije tiskalnika. Mogoče se na prvi pogled strošek ne zdi velik, vendar pa ob veliki
količini postopkov, ki jih vodijo upravni organi, ta strošek ni zanemarljiv.
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7 REZULTAT RAZISKAVE
Področje, ki je obravnavano o nalogi, je predstavljeno širše, saj je široko tudi področje.
Nikakor ne moremo reči, da področje pridobitve gradbenega dovoljenja zajema »zgolj«
področje gradbenih dovoljenj. Stvar je veliko bolj kompleksna, kot kaže na prvi pogled,
temu primerno je zahteven tudi postopek.
Če pogledamo pot stranke, ki ima v lasti zemljišče, ki sicer ni namenjeno gradnji, in bi
želela na tem zemljišču zgraditi objekt, je le-ta pot zelo dolga. Prvi korak se začne pri
pristojni občini s pobudo za spremembo namembnosti zemljišča v stavbno zemljišče. Kot
je opisano v predhodnih poglavjih, postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta
traja zelo dolgo, tako dolgo, da lahko investitor že izgubi voljo do tega, da bi sploh gradil.
V Sloveniji odmeva kar nekaj zgodb, ko uspešna podjetja, ki bi želela širiti svojo dejavnost
in zato potrebujejo nove stavbe in zemljišča, svojo proizvodnjo preprosto selijo čez mejo,
saj postopki pridobitve vseh dovoljenj v Sloveniji trajajo predolgo. Poznan je primer zelo
uspešnega ajdovskega podjetja Pipi strel, ki je del svoje proizvodnje preselil v italijansko
Gorico, kjer je na novo postavil proizvodno halo.

7.1 PREVERITEV HIPOTEZE
V začetku naloge sem si zadala preveritev hipoteze: »Z odpravo administrativnih ovir na
področju izdaje GD bi lahko brez škode za javni interes znižali administrativno breme za
25 %«.
Skozi obravnavano tematiko sem se pobliže spoznala s pojmi administrativna ovira,
administrativno breme, javni interes. Bolj kot razmišljam, v čem je javni interes pri
graditvi objektov, bolj ugotavljam, da morajo biti postopki s področja urejanja prostora in
graditve objektov tako podrobno predvideni in opisani v pravnem redu. Zakonodajalec se
trudi z vsako spremembo zakonodaje postopke poenostaviti, jih približati uporabnikom.
Predvideti želi vsako situacijo, do katere lahko pride med postopkom. To je skoraj
nemogoče, v postopkih sodelujejo ljudje, ki so živ organizem, in njihovo ravnanje in
postopanje je lahko nepredvidljivo. Nemogoče je predvideti, kako bo potekala ustna
obravnava med dvema sosedoma – kakšne interese bo izkazal kateri sosed.
To formaliziranje in birokratizacija postopkov je z vidika varstva pravic strank in varstva
zakonitosti nujna. Strinjam se, da so dikcije norm zapletene in nerazumljive, ter so
navadnemu državljanu, ki se s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja sreča
mogoče 1x v življenju ali pa še to ne, čista neznanka. Slovenija ima glede na majhnost
prostora zelo veliko število zakonov in norm, ki urejajo področje urejanja prostora in
graditve, le-ti uporabljajo različne termine, kar v veliki meri pripomore še k večji
nejasnosti.
Ob trenutno veljavni zakonodaji in sistemu, ki vlada v Sloveniji, težko govorimo o
zmanjšanju administrativnih ovir, brez da bi ustvarili ustrezno okolje, ki bi to omogočalo.
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V postopkih, ki se vodijo po veljavni regulativi, je nemogoče preskočiti kakšen korak
postopka, saj tvegamo, da bi uradniki s svojim »spremenjenim« postopanjem povzročili
škodo bodisi stranki, stanskemu udeležencu, ki mu ne bi priznali vseh pravic, ali pa
javnemu interesu. S tem bi lahko stranke v postopkih od primera do primera postavljali v
neenak položaj, s čimer pa državljani izgubljajo zaupanje v pravno državo.
Pa se vrnimo k hipotezi. Predstavljen sistem izdaje gradbenih dovoljenj, kot ga
predlagam, bi zagotovo pomenil dvig kakovosti upravnih storitev brez nepotrebnih
administrativnih ovir. Informacijski sistem bi pomenil tudi precejšnjo avtomatizacijo
postopka, katerega posledica bi bila tudi zmanjšanje stroškov dela. Začetni vložek, ki bi ga
morala plačati država, bi bil kar velik, saj vzpostavitev tovrstnega sistema ni poceni.
Strošek postavitve sistema bi bil enkratni znesek, pojavljali bi se tudi manjši stroški
tekočega vzdrževanja aplikacije, dodatni stroški bi bili potrebni zgolj zaradi prilagoditve
sistema novi zakonodaji. Če pogledamo iz ekonomske plati, bi se kmalu začeli kazali
prihranki, saj bi uradniki s spremenjenim načinom dela ogromno prihranili na času, s
čimer bi prihranili tudi pri zaposlovanju novih uradnikov.
Iz opravljene študije lahko ugotovimo, da se z elektronskim poslovanjem in enotno
evidenco položaj strank ne poslabša, zavarovane so vse njihove pravice, tako pravice
investitorja kot stranskega udeleženca. V prenovljenem sistemu ni predvidene opustitve
nobenega bistvenega koraka, ki bi imel vpliv lastnost stranke. Res je, z odpravo
administrativnih ovir na področju izdaje GD bi lahko brez škode za javni interes znižali
administrativno breme, celo za več, kot je postavljeno v hipotezi, ki jo tako v celoti
potrjujem.
Če bi hoteli področje res urediti do potankosti in odpraviti ovire ter bremena, bi morali
imeti nek krovni zakon po zgledu nemškega zveznega gradbenega zakonika, ki bi opredelil
bistvene pojme in ureditve, podrobnosti pa bi prepustil nižjim aktov, ki pa bi morali imeti
podlago v tem krovnem zakonu. Celoten sistem pravil bi bilo potrebno postaviti na novo z
združevanjem sorodnih vsebin v en zakon. S tem ukrepom bi sledili cilju, ki ga želijo
doseči tako evropske kot nacionalne institucija – boljši predpisi, lažje življenje.

7.2 UPORABNOST REZULTATOV
Rezultati raziskovanja bodo nedvomno v veliki meri koristili strankam (investitorjem,
projektivnim podjetjem), saj bodo na tak način dobili jasnejši pregled na postopkom, kot
tudi delovanjem upravnega organa. Stranke imajo v mislih zgolj idejo, da se postopki
predolgi, vzrokom za to pa ne posvečajo pozornosti. V nalogi je predstavljenih večino
vzrokov, ki otežujejo in daljšajo postopke, verjetno pa je v praksi še veliko neraziskanih
vzrokov in ovir v postopkih.
Pričujoče delo je namenjeno tudi službam, ki skrbijo za pripravo zakonodajnega področja
in ureditve področja izdaje gradbenih dovoljenj nasploh. Uradniki, ki pri svojem delu
izvršujemo zakone, se velikokrat v konkretni situaciji vprašamo, če imajo pripravljavci
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zakonodaje sploh pregled nad posledicami njihovih zakonodajnih odločitev. Kljub obstoju
portala »stop birokraciji«, kjer je možno opozoriti na administrativne ovire, se ga
poslužuje premalo, tako da pripravljavci o vseh težavah v postopku niti niso obveščeni.
Potrebno bi bilo spodbujati tesnejše sodelovanje z udeleženci v postopkih, kar bi lahko
posledično prineslo norme, ki bi bile širše družbeno sprejemljive, strankam in organom
odločanja pa ne bi prinašale novih nepotrebnih administrativnih bremen. Rešitve, ki jih
predlagam, bi bile lahko realizirane, morda ne čisto v predlagani obliki, pač pa bi se jih
dalo nadgraditi v ustrezno in uporabno orodje, ki bi poenostavilo in skrajšalo postopke
pridobitve gradbenega dovoljenja.

7.3 PRIČAKOVANI PRISPEVEK K STROKI OZ. ZNANOSTI
Z magistrskim delom se lahko vsakdo zbrano, na enem mestu, seznani s kompletno
problematiko področja urejanja prostora, predvsem upravnega postopka pridobitve
gradbenega dovoljenja. S predloženim delom želim širšo, kot tudi strokovno javnost
opozoriti na nedefiniranost in pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje, na nepremišljene
zakonodajne ureditve, ki kljub nenehnim spremembam administrativnih ovir ne
eliminirajo, temveč ustvarjajo vedno nove administrativne ovire, ki povzročajo
podaljševanje upravnega postopka. Rezultati raziskovanja opozorijo na šibke točke in
posamezna področja, na katerih je potrebno stvari izboljšati in jim posvetiti posebno
pozornost.
Pričakovani prispevek raziskovanja, ki ga pričakujem, so koristi vsem subjektom, ki se
srečujejo s problematiko na področju pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, kot tudi
vsem resornim ministrstvom, ki jih to področje kakorkoli že tangira. Upam, da bodo tudi
pripravljavci zakonov ob prebiranju mojega dela dobili širši pregled, kako zapleten je
celoten postopek, ki je povezan z gradnjo, in s kakšnimi težavami se srečujejo uradniki pri
svojem delu. Predlagana rešitev elektronskega poslovanja, kot ga vidim, bi bila lahko
odlično izhodišče za pripravo okolja, v katerem bi lahko uvedli tovrstno poslovanje s
strankami.
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8 ZAKLJUČEK
Če potegnemo neko vzporednico med državno upravo in zasebnim podjetjem, lahko
rečemo, da je slovenska državna uprava »največje slovensko podjetje«, ki zaposluje
preko 30.500 zaposlenih, vključujoč vladne službe, ministrstva, upravne enote, vojsko in
policijo (OPSI, 2017). Kot vsako podjetje se tudi uprava trudi izboljšati svoje poslovanje,
se približati svojim uporabnikom, jim olajšati postopke. Najbolj inovativne ideje, kako to
doseči, navadno prihajajo od zaposlenih, ki imajo neposredni stik z uporabniki storitev in
dnevno pridobivajo povratne informacije, kaj v sistemu bi se dalo izboljšati, da bi bila
kakšna storitev boljša, postopek krajši, razumljivejši. V interesu tako javnega kot
zasebnega sektorja so minimalne administrativne obremenitve, ki pomenijo prihranek tako
časa kot denarja, naj si bo to na strani javne uprave, državljanov oz. izhajajoč iz
raziskanega primera na strani investitorjev kot uradništva.
Odprava administrativnih ovir v vseh postopkih je nujna, če želimo izboljšati
konkurenčnost tako domačih kot tujih subjektov. To je še toliko bolj pomembno ravno v
postopkih v zvezi s gradnjami, saj nove investicije v državi prinašajo nova delovna mesta
in s tem večjo potrošnjo, posledično tudi večjo blaginjo države. Da zbirokratizirani
postopki marsikdaj zavirajo razvoj, se vladajoči dobri zavedajo; zavedamo se na
nacionalni ravni, kot tudi na ravni EU. Temu primerno se v zadnjih nekaj letih izvajajo
aktivnosti, kako zadevo rešiti. Sistematični pristop odprave na ravni EU se je začel smelo z
Lizbonsko strategijo in kasneje z akcijskim programom »minus 25«, katerega cilj je bil
zmanjšati administrativna bremena za 25 % in s tem ustvariti prijazno okolje z
učinkovitejšim poslovanjem, v katerem bi zmanjšali obstoječa administrativna bremena in
preprečili nastajanje novih. Končni cilj odprave administrativnih ovir je nedvomno
prihranek na času, enostavnejši preglednejši postopki in s tem tudi uporabnikom
prijaznejša uprava.
Zaradi načela primarnosti se mora notranji pravni red Slovenije vezati na pravo EU, kar
pomeni, da mora Slovenija v svoj pravni red vpeljati evropske predpise. Z vedno novimi
normami se v duhu poenostavitev postopkov in predpisov na vseh sferah življenja
komplicirajo že tako prezahtevni postopki, kar prinaša tudi nove administrativne ovire in
bremena. Če želimo področje urediti brez dodatnih ovir, jih je v postopkih potrebno
predvideti predhodno in jih poskusiti omiliti, to pomeni, da strmimo k boljšim predpisom
(better regulation). Žal se v praksi prepogosto dogaja, da v zakonodaji ovire odpravljamo
naknadno, kar vodi vedno znova v spremembe zakonodaje.
Nedvomno je postopek pridobitve gradbenih dovoljenj nepregledno celovito področje, ki
ga ni enostavno urediti. Z vsako spremembo zakonodaje želi zakonodajalec v upravni
postopek poseči tako preko procesne kot materialne ureditve postopka in s tem olajšati
investitorjem pot od ideje do izvedbe. Prizadeva si, da bi bila regulativa učinkovita za vse
udeležence pri graditvi, zato teži k odpravi administrativnih ovir in poenostavitvi
predpisov, na kar vplivajo tudi pritiski Evropske unije. Ob pregledu pretekle, sedanje in
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zakonodaje, ki je v sprejemanju, ugotavljam, da so vse spremembe in ukrepi, ki so
posegali na ureditev področja, nepopolni oz. brez nekega pravega učinka, za katerega bi
lahko z gotovostjo trdili, da so doprinesli k učinkovitejšim in posledično tudi cenejšim
postopkom na širšem področju pridobitve gradbenih dovoljenj. Brez kančka dvoma lahko
rečemo, da se zakonodaja lahko še tako pogosto spreminja, ne bo nikoli zadostila
interesom vseh udeležencev s področja graditve in urejanja prostora (investitorjem,
strankam v postopku, projektantom, izvajalcem ...). Navkljub spremembam bi morala biti
zakonodaja področja manj obsežna, preglednejša in predvsem bolj jasna. Pojmi v vseh
aktih, naj se gre za prostorske akte ali zakone in podzakonske akte, bi morali biti
poenoteni z enakimi pomeni, kar bi preprečevalo morebitno napačno razumevanje določb
in s tem tudi različno prakso posameznega upravnega organa.
Ko sem skozi prakso in nato poglobljeno skozi praktični primer dodobra spoznala postopek
pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta, ugotavljam, da v
kolikor želi uradnik varovati koristi in interes stranke, kot mu nalaga Zakon o upravnem
postopku, ob upoštevanju in spoštovanju javnega interesa, postopka kot samega ne
moremo bistveno spremeniti, saj bi tvegali opustitev kakšnega nujnega dejanja, ki bi
lahko bil v škodo enega ali drugega. Brez škode lahko eliminiramo zgolj malenkosti, ki pa
na pravice ne vplivajo, bistveno pa pripomorejo k prihranku časa in s tem tudi hitreje
vodenim postopkom.
Da je to res obsežno in zahtevno področje, lahko razberemo že iz samega postopka
sprejemanja nove prostorske in gradbene zakonodaje. Vlada RS je že v letu 2013 potrdila
»Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov,«
(MOP, 2015) konkretnje pa je od »besed prešlo k dejanjem« šele v letošnjem letu, ko je
vlada dobila v pregled predloga dveh zakonov, in sicer Gradbenega zakonika in Predlog
Zakona o urejanju prostora. Kakšne bodo posledice zakonov, bomo videli šele čez čas, ko
bosta zakona dejansko v uporabi. Skozi uporabo nove zakonodaje se bodo pokazale nove
in nove ovire, ki jih pripravljavci zakona niso mogli predvideti. Ponovno bodo prišle v
ospredje težnje po odpravi administrativnih ovir in s tem zahteve po spremembi
zakonodaje. Lahko odpravimo trenutne ovire v postopku, vendar bomo s tem nehote
povzročili nove, ko bomo odpravili te, bodo prišle na plano druge, zato se popolnoma
strinjam s trditvijo prof. Viranta, ki pravi, da je odprava administrativnih ovir delo, ki se
nikoli ne konča.
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PRILOGE
Priloga
Priloga
Priloga
Priloga
Priloga
Priloga
Priloga
Priloga

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
Izpolnjena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
izpis iz PISO
izpis iz e-ZKI
izpis iz Atlasa okolja
Izpis iz e-prostor
izračun faktorja zazidanosti na gradbeni parceli
Gradbeno dovoljenje
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Priloga 1: Obrazec zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega
objekta
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Priloga 2: Izpolnjena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
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Priloga 3: Izpis iz PISO
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Priloga 4: Izpis iz zemljiške knjige

107

stran 2 od 2
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Priloga 5 – izpis iz Atlasa okolja
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Priloga 6: Izpis iz e-prostor (evidenca GURS)
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Priloga 7: Izračun faktorja zazidanosti

Velikost
Velikost
Velikost
Velikost

predvidenega objekta: 22,93 m2
stanovanjske hiše: 135,9 m2
drvarnice: 6 m2
gradbene parcele: 574 m2

Izračun:
FZ= vsi objekti na zemljišču / velikost gradbene parcele
= 164,83/574 = 0,29
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Priloga 8: Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta
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