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POVZETEK
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je posebni upravni postopek, pri katerem se kot
materialni predpis uporablja Gradbeni zakon (GZ), dopolnilno oziroma subsidiarno pa tudi
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). V postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja lahko sodeluje več oseb, ki imajo glede predmeta odločanja različne poglede in
nasprotujoče si interese. Za stranko oziroma investitorja je pomembno, da pozna osnove
upravnega postopka, ki jih določa ZUP in materialni zakon - GZ, ki natančno definira
posamezne izraze s področja gradbeništva, vrste objektov glede na zahtevnost gradnje in
postopke ter pogoje, pod katerimi se ti lahko gradijo. Upravni postopek poteka skozi
različne faze, ki si sledijo v točno določenem predpisanem zaporedju, katerega glavni
namen je ugotoviti resnično dejansko stanje stvari in izdati pravilno in zakonito odločbo
(gradbeno dovoljenje). Uradna oseba mora ves čas postopka skrbno in budno paziti, da se
postopek ne vodi v nasprotju z javnim interesom, ter da v nejm ne pride do kršenja pravic
in pravnih koristi strank in stranskih udeležencev. Vse nepravilnosti, napake in kršitve, ki
nastanejo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, lahko stranke rešujejo s pomočjo
rednih in izrednih pravnih sredstev.
Ključne besede: upravni postopek, stranka, stranski udeleženec, ZUP, GZ, odločba,
gradbeno dovoljenje, pritožba, upravni spor
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SUMMARY
LEGAL BENEFITS IN ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR BUILDING
CONSTRUCTION PROJECTS
The procedure of issuing a building permit is a special administrative procedure whereby
the Construction Act (GZ) is used as a substantive regulation and the General
Administrative Procedure Act (ZUP) is used in a supplemental or subsidiary way. More than
one person can be involved in the procedure in question and can have mutually conflicting
interests. It is important for the party or investor to understand the basics of the
administrative procedure according to the ZUP and the substantive law of the GZ, which
defines the individual terms that are used in construction, for types of buildings,
procedures and conditions under which they can be built. The administrative procedure
has various phases that are in a specific, prescribed order, where the main aim is to
determine the actual situation and issue a decision (building permit) while consistently,
throughout the entire process, keep a careful watch to make sure the procedure is not
carried out contrary to public interest and that the rights and legal interests of other parties
and third-party participants are not violated. All irregularities, errors and violations that are
incurred in the procedure of issuing a building permit can be resolved by the parties
involved with the help of regular and extraordinary legal remedies.
Keywords: administrative procedure, party, third-party participant, ZUP, GZ, decision,
building permit, appeal, administrative dispute
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1 UVOD
Upravni postopek je točno določeno in pravno urejeno zaporedje posameznih dejanj, v
katerem se odloča o upravnih zadevah, ki predstavljajo pravice, obveznosti in pravne koristi
državljanov. Osnova za tako delovanje in odločanje pa morajo biti pravna pravila materialne
in procesne narave.
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je eden takšnih postopkov. To je poseben upravni
postopek, ki ga vodi uradna oseba pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve na
upravni enoti ali ministrstvu pristojnem za graditev, v skladu z določbami materialnega
predpisa – Gradbenega zakona (v nadaljevanju GZ) in procesnega predpisa – Zakona o
splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP).
V povezavi z graditvijo objektov oziroma pridobitvijo gradbenega dovoljenja lahko potekajo
vzporedno še drugi upravni postopki, ki so neposredno povezani (predhodna pridobitev
dovoljenja) z izdajo gradbenega dovoljenja. To so predvsem postopki, ki jih določajo drugi
materialni predpisi in so povezani: z varstvom narave in okolja (Zakon o vodah – ZV-1, Zakon
o ohranjanju narave – ZON); s kulturno dediščino (Zakon o varstvu kulturne dediščine –
ZVKD-1); z infrastrukturo (Zakon o cestah – ZCes-1, Zakon o javnih cestah – ZJC); ter drugi.
Vsebina splošnega upravnega postopka zajema tematiko temeljnih načel, ki predstavljajo
minimalne standarde, po katerih se morajo ravnati pristojni upravni organi, kadar vodijo
postopek in odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih državljanov v upravnih
zadevah.
ZUP tudi določa, da so posamezna vprašanja upravnega postopka lahko za določeno
upravno področje v posebnem zakonu urejena drugače, če je odločanje na takem
upravnem področju potrebno.
Gradbeno dovoljenje za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje izda pristojno
ministrstvo za gradbene zadeve (Ministrstvo za okolje in prostor). Za vse ostale objekte pa
izda gradbeno dovoljenje pristojna upravna enota, na katere območju leži nepremičnina.
Ti predpisi določajo dejavnost upravnega organa ter na splošno urejajo javnopravna
razmerja med udeleženci postopka (fizičnimi in pravnimi osebami) in državo ter določajo
pravice in obveznosti ter pravne koristi vseh udeležencev, ki jim pripadajo po zakonu. Na
podlagi materialnega predpisa, ki določa vsebino pravnih razmerij na področju graditve
objektov, se ustanavljajo, spreminjajo in ukinjajo oziroma ugotavljajo pravice, obveznosti
in pravne koristi posameznikov.
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Fizične in pravne osebe vsakodevno vstopajo v upravna razmerja, ki imajo za posledico
izdajo različnih upravnih aktov. Z upravo ali po domače »oblastjo«, se državljani srečujemo
takrat, ko organi državne uprave, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
odločajo o naših pravicah, obveznostih in javnih koristi. To so različni upravni postopki iz
vsakdanjega življenja (izdaja osebene izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja,
orožnega lista, gradbenega dovoljenja, itd).
Delovanje pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve teži k temu, da izda pravilno
in zakonito upravno odločbo, ki ne posega v pravne koristi drugih posameznih subjektov.
Namen diplomske naloge je, da s pomočjo veljavne zakonodaje predstavim posebni upravni
postopek izdaje gradbenega dovoljenja ter pravne koristi, ki jih imajo posamezniki, pravne
osebe in državni organi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Cilj diplomskega dela je predstaviti postopek uveljavljanja pravice do pravne koristi, saj se
večkrat znajdemo pred problemom, ki ga ne znamo rešiti in ne znamo svojih pravnih koristi
uveljavljati pred pristojnim državnim organom.
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila predvsem opisno metodo, s katero bom
poskusila predstaviti obravnavano temo s pomočjo veljavne zakonodaje, strokovne
literature in opravljenih pogovorih z uradnimi osebami.
Diplomska naloga je razdeljena na devet delov: V prvem delu sem na kratko predstavila
vsebino obravnavane teme, opisala sem namen in cilj diplomskega dela ter metodo dela; V
drugem delu sem opisala upravni postopek, vrste upravnega postopka in temeljna načela
ter opisala pridobitev gradbenega dovoljenja kot posebnega upravnega postopka; V
naslednjem, tretjem delu sem predstavila zakonodajo, ki je povezana z graditvijo; Četri del
govori o lastnostih in položaju strank v upravnem postopku, o varstvu njihovih pravic in
drugih udeležencev v postopku, ter o zavarovanju pravic strank in udeležencev v upravnem
postopku; Stranskega udeleženca sem opisala v petem delu; Šesti del govori o pravnih
koristih strank – investitorja in stranskrga udeleženca; O upravni odločbi oziroma
gradbenem dovoljenju sem pisala v sedmem delu. Opisala sem, kaj je gradbeno dovoljenje,
njegove sestavine, rok za izdajo, vročitev ter nastop dokončnosti, pravnomočnosti in
izvršljivosti; V osmem delu pa sem pisala o pravnih sredstvih za pravno varnost strank in
stranskih udeležencev, pravico do pritožbe, kršitev pravic v upravnem postopku ter
izpodbijanje odločbe – gradbenega dovoljenja po njegovi dokončnosti in pravnomočnosti;
Zadnji, deveti del je zaključek, kjer sem povzela celotno nalogo.
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2 UPRAVNI POSTOPEK
2.1 UPRAVNI POSTOPEK
Odločanje v upravnem postopku pomeni uporabljati Zakon o splošnem upravnem postopku
(ZUP).
Z besedo »organ«1 je po ZUP mišljen organ državne uprave ali drug državni organ, organ
lokalne skupnosti in nosilec javnih pooblastil, kateremu zakon daje pristojnost za odločanje
v upravni stvari.
Z besedo »uradna oseba« je mišljena oseba (načelnik upravne enote, minister, župan,
direktor občinske uprave, inšpektor), ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje v
upravni stvari ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku.
ZUP tudi natančno določa, kateri organi in v katerih upravnih postopkih so dolžni postopati
po njem.
Definicija »upravna zadeva« pomeni odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi
stranke2 na področju javnega prava3. Samo v tistih primerih, kjer je s predpisom določeno,
da mora uradna oseba pri odločanju voditi upravni postopek, se šteje , da gre za upravno
zadevo.
Subsidiarna uporaba ZUP-a pomeni, da so lahko posamezna vprašanja upravnega postopka
za določeno upravno področje v »materialnem predpisu«4 urejena drugače, kot jih ureja
ZUP. V takih primerih govorimo o »posebnih upravnih postopkih«, kjer se odoča po
»posebnem zakonu« - matrialnem predpisu, po določbah ZUP pa se postopa v vseh ostalih
vprašanjih, ki niso urejena s tem posebnim zakonom«.
Grafenauer (2001, str. 18) pravi, da je ZUP postopek z natančno določenim potekom
ravnanj pri ustvarjanju pravnih aktov, katerega sestavljajo posamezna dejanja, ki si sledijo

1

Tu so mišljeni: upravni organi, drugi državni organi, organi samoupravne lokalne skupnosti ali nosilci javnih
pooblastil, idr.
2
To je fizična ali pravna oseba oziroma katera koli druga stranka.
3
Tu je mišljen postopek izdaje posameznaga upravnega akta: gradbenega dovoljenja, osebne izkaznice,
potnega lista, odločbe o odmeri dohodnine …
4
To so npr. GZ, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Energetski zakon, Zakon o cestah, Zakon o
davčnem postopku, Zakon o varstvu kulturne dediščine, idr.
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po določenem vrstnem redu in se morajo opravljati na predpisan način. Z njim se določijo
vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način, namen posameznega dejanja oziroma akta.
Upravni postopek je skupek pravil, po katerih morajo pri opravljanju svoje dejavnosti
postopati vsi organi državne uprave, pravita tudi (Rafael & Cijan, 2000, str. 12), ter da je pri
tem dejanju obvezna točno določena pot, kateri mora pristojni državni organ uprave pri
opravljanju svojih nalog slediti v določenem zaporedju. Nadalje še pojasnjujeta, da bi brez
točno predpisanega postopka in obveznosti ravnanja pri izvajanju predpisov in odločanju o
pravicah, dolžnostih in pravnih koristih lahko vsak organ postopal po svoje, pri čemer bi
lahko prišlo do različnih postopkov in seveda tudi do samovolje.
Za upravni postopek gre takrat, ko pristojni (upravni) organi odločajo (v konkretni upravni
stvari) o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih strank iz enega izmed upravnih področij.
(Grafenauer, 2001, str. 18)
Cijan, Grafenauer & Ramšak (2003, str. 19) pravijo, da morajo vsi izvajalci javnih služb, pri
odločanju o pravicah oziroma obveznostih njihovih uporabnikov, obvezno postopati po
določilih ZUP.

2.2 UPRAVNA RAZMERJA
Pri upravnem razmerje gre vedno za razmerje med najmanj dvema subjektoma,
pojasnjujeta Androjna & Kerševan (2006, str. 53), pri čemer gre enemu subjektu določena
pravica, da nekaj stori oziroma, da zahteva določeno obnašanje drugega subjekta. Drugemu
subjektu pa gre obveznost oziroma dolžnost, da nekaj stori ali se nečesa drži.
Tudi Grafenauer & Breznik (2005, str. 54-55) pravita, da je upravno razmerje razmerje dveh
enakovrednih subjektov.
Organ javne uprave je vedno eden od subjektov v upravnem razmerju. Po končanem
(skrajšanem ali ugotovitvenem) postopku ta organ izda konkreten upravni akt (odločbo,
sklep, gradbeno dovoljenje, …), praviloma drugemu subjektu, ki ga predstavlja stranka.

2.3 JAVNA KORIST / JAVNI INTERES PRI GRADITVI OBJEKTOV
ZUP je pri definiciji javne koristi zelo skop in sicer v 1. odstavku 7. člena pravi, da mora
organ, ki odloča poskrbeti, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v nasprotju z javno
koristjo, ki je določena v zakonih in podzakonskih aktih.
Glavni namen Gradbenega zakona je zaščita javnega interesa. Ta se uveljavlja skozi
dosledno uporabo vseh zakonskih določil, ki so povezani z graditvijo in se prezentirajo kot:
-

varnost objekta
14

-

varstvo kulturne dediščine

-

varstvo voda, okolja in ohranjanje narave

-

spodbujanje trajnostne gradnje

-

skladnost umeščanja objektov prostor

-

arhitektura kot percepcija v prostoru in kot izraz kulture

-

evidentiranje objektov

-

učinkovitost in uporabnost

-

kakovost gradnje ter usklajenost z okoljem

Uresničuje se s pravilnim in kakovostnim projektiranjem (skladnost s prostorskimi
izvedbenimi akti in predpisi o urejanju prostora, pravilnim in smiselnim oblikovanjem
glede trajnostnih vrednot prostora ) in upoštevanjem mnenj, soglasij in dovoljenj s
področja voda, okolja in ohranjanja narave, pogojev varstva kulturne dediščine,
dovoljevanjem (izdaja dovoljenja, soglasja, mnenja pristojnega upravnega organa),
kvalitetno izvedbo (gradbenih in obrtniških del), nadzorom nad gradnjo (obvezno
imenovanje nadzornika), pravilnim vzdrževanjem in seveda inšpekcijskim nadzorom.
V primeru, ko je predvidena gradnja (z vidika ohranjanja narave) ocenjena negativno,
mora upravni organ o tem obvestiti investitorja, ki lahko ali mora v roku 90 dni po
prejemu obvestila predlagati uvedbo postopka o prevladi druge javne koristi nad javno
koristjo ohranjanja narave. Tak predlog mora vsebovati dopolnjeno poročilo o vplivih
na okolje in dokazila o izpolnjevanju pogojev za prevlado javne koristi. O predlogu
prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, odloča Vlada RS.

2.4 VRSTE UPRAVNEGA POSTOPKA
Ločimo dve vrsti oziroma dva tipa upravnega postopka in sicer: Splošni upravni postopek,
ki temelji na določilih ZUP in posebni upravni postopek (teh je zelo veliko), ki jih določajo
posamezni materialni zakoni (za vsako posamezno področje so različni) ob souporabi ZUP.

2.4.1 SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK
Za splošni upravni postopek je značilno to, da se ga uporablja oz. velja za odločanje v vseh
upravnih zadevah v različnih upravnih področjih (glede na materialni predpis), ter da ga
morajo uporabljati vsi organi (prvostopenjski in drugostopenjski), ki odločajo o konkretnih
upravnih zadevah.
Splošni upravni postopek je predpisan v Zakonu o splošnem upravnem postopku oz. krajše
ZUP, ob souporabi podzakonskih aktov, od katerih so pomembni predvsem: Zakon o
upravnih taksah, Zakon o varstvu dokumentarnega gradiva ter arhivih, Pravilnik o
izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju, Pravilnik o stroških v upravnem postopku,
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Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku in
drugi.

2.4.2 POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK IN SUBSIDIARNA UPORABA ZUP
Posebni upravni postopek se uporablja povsod tam, kjer se v upravnem postopku primarno
odloča na podlagi materialnega zakona, in po ZUP samo o vprašanjih, ki niso urejena v
materialnem zakonu. V takih primerih govorimo, da se ZUP uporablja subsidiarno oz.
dopolnilno.
Za odločanje po posebnem upravnem postopku se materialnim5 zakonom predpišejo
specifična pravila (postopek) določenim procesnim dejanjem le takrat, kadar določila ZUP
ne zadoščajo ali ZUP tega ne določa. V materialnem zakonu so točno določena specialna
pravila postopka in posamezna postopkovna vprašanja, nikakor pa ne postopek v celoti.
Posebne upravne postopke poznamo na področju inšpekcijskega nadzora, pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, davkov, carin, itd. Ti upravni postopki so zaradi specifičnosti
določenih upravnih področij ter zaradi enostavnejše uveljavitve pravic posameznika
(zavezanca) prilagojeni tako, da so hitrejši in enostavnejši pravi Grafenauer (2001, str. 19).
Posamezna vprašanja upravnega postopka se lahko, če je to na nekem upravnem področju
potrebno, uredijo tudi drugače, kot so urejena v ZUP pravijo Cijan, Grafenauer & Ramšak
(2003, str. 22). Podobno razlago podajata tudi Jerovšek & Kovač (2010, str. 17), ko
pojasnjujeta, da so s posebnim upravnim postopkom, lahko drugače kot v ZUP, urejena
katerakoli vprašanja postopka, razen temeljnih načel ZUP.

2.5 TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA
Temeljna načela na katerih temelji upravni postopek so skupek procesnih standardov in
usmeritev. To so vrednostna merila, ki posameznika vodijo v posameznih upravnih
postopkih tako, da z lahkoto razumejo in uresničujejo pravna pravila. Večina teh pravil je
namenjenih uradni osebi (organu), ki vodi konkretni postopek. To so predvsem napotki za
točno določen postopek njihovega dela in ravnanja, da se zagotovi spoštovanje zakona in
zavarovanje pravic strank, sta zapisala Grafenauer& Breznik (2005, str. 69).
ZUP pozna devet temeljnih načel:
- načelo zakonitosti in prosti preudarek

5

-

varstvo pravic stranke in varstvo javne koristi

-

načelo materialne resnice

Pravimo mu lahko tudi področni zakon.
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-

načelo zaslišanja stranke

-

prosta presoja dokazov

-

dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic

-

samostojnost pri odločanju

-

pravica pritožbe

-

ekonomičnost postopka

Ta temeljna načela predstavljajo minimalne procesne standarde, ki morajo biti zagotovljeni
stranki v upravnem postopku. Uporablja se jih kot celoto saj se med seboj povezujejo in
dopolnjujejo. Večina oziroma kar osem teh načel je vezanih na delo organa in govorijo o
dolžnostih organa, ki odloča in le eno načelo zavezuje stranko – to je dolžnost govoriti
resnico in pošteno uveljavljati pravice. ZUP tudi izrecno določa, da je načelo ekonomičnosti
podrejeno ostalim načelom, zlasti načelu zakonitosti in načelu materialne resnice.

2.5.1 NAČELO ZAKONITOSTI IN PROSTI PREUDAREK
2.5.1.1 Načelo zakonitosti
V Ustavi RS je v 2. členu zapisano, da je Slovenija pravna država in na tej osnovi temelji tudi
načelo zakonitosti.
Načelo zakonitosti je tesno povezano s pojmom pravne države, v katerih državni organi
delujejo po zakonih, zato je njihovo delovanje predvidljivo in ga je mogoče nemoteno
nadzirati. V taki družbi vlada pravo, ne pa samovolja in arbitrarnost državnih organov pravi
Grafenauer (2001, str. 33–34) in nadaljuje, da je pravna in politična vsebina pojma pravne
države v najširšem pomenu vezana na spoštovanje in priznavanje temeljnih pravic človeka
in državljana ob upoštevanju dveh temeljnih (osnovnih) načel: načela ustavnosti in načela
zakonitosti6.
Zakonitost pomeni, da vsi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki
odločajo v upravnih postopkih, delujejo in odločajo v okviru ustave, zakonov in predpisov.
Grafenauer & Breznik (2005, str. 71) prav tako pravita, da je načelo zakonitosti temeljno
načelo naše ustavnopravne ureditve.
Za področje upravnega postopka sta zelo pomembni določbi: 2. odstavka 120. člena Ustave
RS, ki pravi: »Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave

6

Ustavnost in zakonitost sta temelja sodobne demokracije in pravne države. Načelo ustavnosti pomeni
skladnost zakonov, podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo. Načelo zakonitosti pomeni
skladnost podzakonskih predpisov, splošnih in posamičnih aktov in dejanj z zakonom.
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in zakonov«; in 4. odstavka 153. člena Ustave RS, ki pravi: »Posamični akti in dejanja
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti
na zakonu ali na zakonitem predpisu«.
Pri odločanju v okviru upravnega postopka mora:
-

vsaka odločba (posamični upravni akt) temeljiti na materialnem predpisu, ki vsebuje
določila o pravicah in obveznostih na določenem upravnem področju (tako
imenovana materialna zakonitost);

-

ves postopek mora potekati v skladu z določili ZUP-a in drugih posebnih upravnih
postopkov (tako imenovana formalna zakonitost).

O formalni in materialni zakonitosti pravita Jerovšek &Kovač (2010, str. 27) naslednje:
Formalna zakonitost, ki jo določata 1. in 3. člen ZUP pomeni, da se je upravni postopek vodil
pravilno (da je o zadevi odločil stvarno pristojen organ, da je akt odločitve obličen, da v
postopku ni bilo storjenih bistvenih napak); Materialna zakonitost pa je vezana na pravilno
uporabo materialnega predpisa (zakona), v odločanju o konkretnem postopku. Formalna
zakonitost pomeni, da morajo organi, ki odločajo v upravnem postopku, le tega voditi po
zakonsko predpisanem postopku in da morajo odločiti o pravici ali obveznosti v obsegu
pravic in obveznosti, ki jih določajo materialni predpisi.
2.5.1.2 Prosti preudarek
ZUP v 2. in 3. odstavku 6. člena določa, da je prosti preudarek (diskrecija) pri odločanju dan
organu samo glede uporabe materialnih predpisov. To pomeni, da lahko organ pri enakem
dejanskem stanju izbere izmed več pravno enakih mogočih odločitev tisto, ki je v
konkretnem primeru glede na dejansko stanje in javni interes najustreznejša. Pri prostem
preudarku mora organ obvezno upoštevati načelo zakonitosti.
Grafenauer & Breznik (2005, str. 79–80) pojasnjujeta, da zakon dovoljuje oz. prepušča
organu, ki odloča, da sam izbere eno izmed več dopustnih možnosti (odločitev). S tem pa
organ, ki je tako odločil ne sme kršiti drugih zakonov. Pri odločanju mora slediti cilju, da bo
odločitev smiselna in smotrna in da bo sledila javnemu interesu (koristi).
Prosti preudarek je lahko podeljen samo z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, pravita
Jerovšek & Kovač (2010. str. 32–33) in podajata razlago, da je osnovni namen prostega
preudarka ta, da lahko organ med dvema ali več možnimi odločitvami uporabiti tisto, ki v
dani situaciji v največji meri upošteva javno korist in se najbolj približuje določilom
materialnega zakona.

2.5.2 VARSTVO PRAVIC STRANKE IN VARSTVO JAVNE KORISTI
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Varstvo pravic strank in varstvo javne koristi je opredeljeno v (ZUP, 7. člen) in določa, da
mora uradna oseba:
-

omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice, pri tem pa
morajo paziti in skrbeti, da jih ne uveljavljajo v škodo pravic drugih in ne v nasprotju
z javno koristjo, ki je določena z zakonom in drugimi predpisi;

-

opozoriti stranko, kadar na osnovi podanega dejanskega stanja izve ali meni, da ima
stranka v postopku možnost za uveljavitev katere izmed pravic iz materialnega
predpisa;

-

pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravih koristih strank nasproti njim
uporabiti tiste s predpisom določene ukrepe, ki so za stranko ugodnejši, če se z njimi
lahko doseže namen predpisa ... če se da namen doseči z različnimi (lažjimi ali
težjimi) ukrepi, mora organ uporabiti tiste, ki so lažji in ugodnejši za stranko;

-

skrbeti, da (procesna) nevednost in neukost stranke in drugih udeležencev v
postopku nista v škodo njihovih pravic, ki jim jih zagotavlja zakon.

Organ, ki vodi postopek mora ves čas skrbno in budno paziti na varstvo pravic strank. Skozi
cel postopek mora biti pozoren in vesten, da poskrbi, da ne pride do oškodovanja pravic, ki
jih imajo stranke. To velja tudi za javni interes in druge udeležence v postopku. Prav tako
mora organ vedno zoper stranko uporabiti samo tista dejanja v postpku, ki so zanjo
ugodnejša oz. enostavnejša, čeprav so za organ težja.
»ZUP izhaja iz stališča, da naloga (upravnih) organov, ki odločajo o upravnih stvareh, ni
samo ali predvsem izvajanje oblasti, temveč tudi nudenje ustreznih možnosti in pomoči
strankam, da lahko uveljavijo svoje na zakonih in drugih predpisih oprte predpise.«
(Grafenauer, 2001, str. 39)
Vsak organ mora pred izdajo odločbe nedvoumno ugotoviti vsa relevantna dejstva in
okoliščine, ki so pomembna za pravilno in zakonito odločitev, pravita Androjna & Kerševan
(2006, str. 92) in dodajata, da mora biti stranki ves čas postopka omogočeno, da skladno z
določili 138. člena ZUP, uveljavlja in zavaruje svoje pravice in pravne koristi.
O javni koristi Jerovšek & Kovač (2010, str. 40) pravita, da za razliko od zasebno pravnih
razmerij gre pri varovanju javne koristi za razmerje med posameznikom in družbo oziroma
državo.

2.5.3 NAČELO MATERIALNE RESNICE
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»To načelo predstavlja osnovno vodilo in zahtevo v vseh postopkih v našem pravnem
redu7«. (Cijan, Grafenauer & Ramšak, 2003, str. 27)
ZUP v 1. odstavku 8. člena pravi, da je treba v postopku ugotoviti resnično dejansko stanje
in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so potrebna za zakonito in pravilno odločbo. Za izdajo
pravilne in zakonite odločbe so v upravnem postopku bistvena samo tista dejstva in
okoliščine, ki jih določa materialni zakon – to so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da stranka
lahko uveljavlja svoje posamezne pravice in obveznosti, ki iz takih pravic izhajajo ter pravne
koristi.
Načelo materialne resnice zahteva od organa, da mora biti vsaka upravna zadeva, ki jo
obravnava, večplastno natančno (objektivno) raziskana ter dognana, pravita Androjna &
Kerševan (2006, str. 99), zato mora biti ugotovitveni postopek izpeljan v skladu z določili
138. člena ZUP, kjer se za posamezni postopek natančno proučijo vsa pomembna dejstva
in okoliščine, ki so bistvena za izdajo pravilne in zakonite odločbe, ne glede na to, komu so
bila dejstva in okoliščine v škodo ali korist.
Da organ pri odločanju ne sme upoštevati zgolj in samo dejstev in okoliščin, ki jih kot
resnične navaja stranka, pravijo Cijan, Grafenauer & Ramšak (2003, str. 28) in v
nadaljevanju pojasnjujejo, da je treba slediti določilom 140. člena ZUP, ki določa, da mora
stranka svoj zahtevek navesti po resnici, določeno in natančno, ter da je zahtevek oprt na
resničnem dejanskem stanju (dokazih).
»Materialna resnica, ki si jo mora organ prizadevati raziskati po uradni dolžnosti, je stvarna
(prava, dejanska, čista, objektivna, nedvoumna, popolna, historična) resnica.« (Androjna &
Kerševan, 2006, str. 99).
V postopku je mogoče ugotoviti samo subjektivno resnico, ne pa tudi objektivne resnice,
pravita Androjna & Kerševan (2006, str. 99) in nadaljujeta z mislijo, da se organ pri svojem
odločanju ne more opirati in omejevati zgolj na tista dejstva in okoliščine, ki jih praviloma
navaja stranka in so samo njej v korist.
ZUP v 165. členu določa, da ni treba dokazovati splošno znanih dejstev in organu znanih
strokovnih dejstev, pravnih oziroma zakonskih domnev.
»Ne dokazuje se pravnih fikcij.« (Jerovšek &Kovač, 2010, str. 45).

7

kazenskem, pravdnem, upravnem, postopku za prekršek ...

20

Pri iskanju materialne resnice uradna oseba, ki vodi upravni postopek zbira dokaze oziroma
dejstva, ki jih potrebuje za odločitev, in ni vezana na predloge strank.
Uradna oseba lahko za ugotovitev materialne resnice, skladno z določilom 191. člena ZUP,
imenuje enega ali več izvedencev.
Materialna resnica se najpogosteje ugotavlja na podlagi 154. člena ZUP in sicer tako, da
uradna oseba po lastnem preudarku ali na pobudo stranke, razpiše ustno obravnavo. Ta se
razpiše vedno, ko organ presodi, da je to nujno potrebno in koristno za razjasnitev okoliščin
in natančno ugotovitev dejanskjega stanja. Obvezno pa mora uradna oseba razpisati ustno
obravnavo v tistih zadevah, v katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si
interesi, oziroma kadar je potrebo izvesti dokaze z ogledom »na licu mesta« ter zaslišati
priče in izvedence.

2.5.4 NAČELO ZASLIŠANJA STRANKE
Načelo zaslišanja stranke ima svoj temelj v 1. členu Ustave RS, ki govori, da je Slovenija
demokratična republika. Pravica do zaslišanja (stranke in stranskega udeleženca) je tudi
ustavna pravica, ki izhaja iz Ustave RS (22. člen), ki govori o enakem varstvu pravic. To
pomeni, da mora upravni organ, ki vodi postopek posamezniku v upravnem postopku
zagotaviti oziroma mu dati možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni
za odločitev. Če mu taka možnost ni dana, je s tem kršena njegova ustavna pravica do
zaslišanja.
Možnost, da ima stranka in stranski udeleženec, pred končno odločitvijo organa t.j. pred
izdajo pravnega akta (odločbe, sklepa) možnost, da poda svojo izjavo o vseh pravno
relevantnih dejstih, ki se tičejo postopka, dokazuje, da se spoštujejo ustavna načela.
Uradna oseba mora stranki omogočiti, da sodeluje v postopku in uveljavlja svoje pravice.
Stranka mora imeti možnost za uveljavitev in zavarovanje svojih pravic, a je od stranke
odvisno, ali bo to pravico (možnost) uporabila oz. izkoristila. Stranke, da to možnost
izkoristi, ni mogoče prisiliti.
»Načelo zaslišanja stranke ima v upravnem postopku drugačno vsebino in vrednost, kot ga
ima npr. v pravdnem postopku, v katerem je zaslišanje stranke dokazno sredstvo. Z
uveljavitvijo tega načela se posamezniku kot stranki zagotavlja položaj subjekta in ne zgolj
objekta odločanja v upravnem postopku, saj to načelo vsebuje jedro njegovih procesnih
pravic.« (Androjna & Kerševan, 2006, str. 103–104)
To načelo nalaga organu, da v konkretnem upravnem postopku, ki se uvede na zahtevo
stranke ali po uradni dolžnosti in v katerem je treba nedvoumno ugotoviti materialno
resnico t.j. resnično dejansko stanje stvari, stranko in stranskega udeleženca pred izdajo
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odločbe seznani z vsemi ugotovljenimi dejstvi in okoliščinami in jim da možnost, da se o
njih izjavijo in tako zavarujejo svoje koristi.
Načelo zaslišanja stranke, pravita Grafenauer & Breznik (2005, str. 91), služi predvsem
ozkim interesom stranke, ki v upravnem postopku dobiva vlogo aktivnega subjekta.
Obenem je to tudi v interesu postopka samega, ker s tako aktivno vlogo stranke, upravni
organ hitreje in bolj zanesljivo pride do materialne resnice. Z neaktivnostjo in neodzivnostjo
v postopku oz. posameznem dejanju postopka, stranka izgubi pravico, da opravi dejanja v
postopku. Osnovni (temeljni) namen tega načela (zaslišanja stranke) je v tem, da morajo
imeti stranke v upravnem postopku možnost varstva svojih pravic.
Na podlagi načela zaslišanja stranke, ki jih določa ZUP ima stranka pravico:
-

zavarovati in braniti svoje pravice in pravne koristi (138. in 146. člen)

-

dajati podatke in podati izjavo (141. člen);

-

udeležiti se postopka (146. člen);

-

navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev stvari (146. člen);

-

izpodbijati pravilnost navedb drugih (146. člen);

-

dopolnjevati in pojasnjevati svoje trditve vse do izdaje odločbe (146. člen);

-

dajati pripombe k delu na obravnavi (162. člen);

2.5.5 PROSTA PRESOJA DOKAZOV
ZUP v 10. členu govori o tem, da uradna oseba, ki je pooblaščena za vodenje postopka
oziroma odločanje v upravni zadevi po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne
presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega
postopka, presodi, katera dejstva bo štela kot dokazana. Cilj dokazovanja je nedvoumna in
popolna ugotovitev resničnega dejanskega stanja (materialna resnica). Primerjanje
podatkov dokazovanja imenujemo tudi presoja dokazov8, kar poenostavljeno pomeni
ločitev podatkov med tiste, ki so se v postopku dokazovanja izkazali za verodostojne
(resnične), in tistimi, ki so se pokazali kot neresnični.
Androjna & Kerševan (2006, str. 110) pravita, da načelo proste presoje dokazov pomeni, da
kadar upravni organ pri presoji ali bo upošteval neko predloženo dejstvo kot resnično, ni
vezan na pravila in pogoje, da mora upoštevati to dejstvo kot dokazano.
Prosta presoja dokazov je za upravni organ včasih zelo zahtevno dejanje in zahteva od njega
veliko časa. Dokaze je potrebno natančno preučiti, jih analizirati in primerjati z drugimi –
nasprotnimi dokazi in šele po temeljito opravljeni predhodni analizi in primerjavi

8

To pomeni ocenjevnje in vrednotenje dokazov.
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posameznih dokazov lahko upravni organ zavzane stališče, kaj bo smatral kot resnično
(dokazano) in kaj neresnično (nedokazano).
Tudi pri odločanju o obnovi postopka, pravita Androjna & Kerševan (2006, str. 109–110) se
ne sme organ opredeljevati zgolj in samo na presojo novih dokazov. Zadevo mora
obravnavati celovito in presojati mora tudi vse prejšnje dokaze, ki so bili podlaga za izdajo
dokončne odločbe. Šele po ločeni tehtni presoji tako novih kot tudi starih dokazov, ob
upoštevanju vseh dokazov kot celota, bo sprejel ustrezno odločitev v predmetni zadevi.
Po določilih ZUP-a (214. člena) imajo po zakonu različni dokazi načeloma enako dokazno
moč, kar pomeni, da šele presoja dokazov v konkretni upravni stvari lahko pokaže ali ima
določen dokaz večjo moč, zato je potrebno v obrazložitvi odločbe navesti razloge, odločilne
za presojo posameznih dokazov.
ZUP v 164. členu določa, da se lahko kot dokaz uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje
stanja stvari, zlasti listine, priče, izjave strank, izvedenci in ogledi. Dejansko stanje se lahko
ugotavlja tudi iz podatkov v javnih evidencah.
Javna listina je tista listina, ki jo v mejah svoje pristojnosti in v predpisani obliki izda državni
organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil in dokazuje tisto
kar se v njej potrjuje ali določa. (ZUP, 1. odstavek 169. člena)
»Za podatke iz javnih listin velja domneva, da so resnični.« (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 52)

2.5.6 DOLŽNOST GOVORITI RESNICO IN POŠTENA UPORABA PRAVIC
ZUP v 11. členu določa, da morajo stranke pred organom govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice9, ki so jim priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek.
Načelo poštene uporabe pravic pomeni dolžnost organa oziroma uradne osebe, da mora
onemogočiti vsakršno zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku.
Dolžnost govoriti resnico velja kot načelo skozi ves upravni postopek. Uradna oseba, ki vodi
postopek mora stranko, ki želi podati izjavo, opozoriti na kazensko in materialno
odgovornost, če poda krivo izjavo. (3. odstavek 188. člena ZUP)

9

Pričakuje se, da stranka govori resnico, da so vsa dejstva, ki jih navaja resnična, da svojih pravic ne zlorablja
ampak jih uporablja pošten način.
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Zavajajoče in neresnične navedbe strank med postopkom, pravita Androjna & Kerševan
(2006, str. 114), imajo lahko za posledico uporabo izrednih pravnih sredstev. To sredstvo je
lahko obnova postopka po 260. člen ZUP ali ničnost odločbe po 279. člen ZUP.
»Tudi zavestno zamolčanje pomembnih dejstev, ki lahko odločilno vplivajo na končno
rešitev zadeve, se šteje za zlorabo pravic.« (Jerovšek & Kovač (2010, str. 54)
ZUP v 185. členu določa, da mora organ, ki želi pričo zaslišati, le-to najprej opozoriti, da je
dolžna govoriti resnico, ter da ne sme ničesar zamolčati. Istočasno pa jo mora obvezno
opozoriti na posledice krive izpovedbe.
V zakonu ni konkretno določena obveznost strank, da v postopkih pred organom pošteno
uporabljajo svoje pravice, pravita Androjna & Kerševan (2006, str. 115) in nadaljujeta, da
uradna oseba to načelo (govoriti resnico in poštena uporaba pravic) vselej uporablja, ko
presoja posamezne postopkovne predloge stranke, če jih le-ta ne uporablja samo za
zavlačevanje določenega postopka, oziroma ali določen predlog dejansko pomaga hitreje
ugotoviti in razjasniti dejansko stanje. Kadar stranka v postopku iz nagajivosti ali z
namenom škoditi drugi stranki, povzroči določene stroške v postopku, mora take stroške
plačati sama. Pri tem ni pomembno, na čigavo zahtevo se je postopek začel in ali se je za
stranko končal ugodno ali ne (ZUP, 113. člen).
V okviru izrednih pravnih sredstev je eden od razlogov za obnovo postopka10 tudi kriva
izpoved stranke ali priče ali izvedenca. (ZUP, 260. člen)
Za nično pa se lahko izreče odločba, ki je bila izdana kot posledica prisiljevanja, izsiljevanja,
posebnega primera izsiljevanja, pritiska, ali katerega drugega nedovoljenega dejanja. (ZUP,
279. člen)

2.5.7 SAMOSTOJNOST PRI ODLOČANJU
Po 2. odstavku 120. člena naše Ustave upravni organi opravljajo svoje delo samostojno ter
v okviru in na podlagi ustave in zakonov, pravita Grafenauer & Breznik (2005, str. 99) in
nadaljujeta z mislijo, da tudi Zakon o državni upravi v 2. členu izrecno določa, da uprava
opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov.
Samostojnost organa pri odločanju (ZUP, 12. člen) je ključnega pomena, da se zagotovi
strogo profesionalno, strokovno in objektivno delo. Istočasno je potrebno poudariti, da
mora delo organa, ki odloča v upravnem postopku, obvezno potekati v skladu z temeljnimi
načeli ZUP. Isti člen v nadaljevanju še pravi, da uradna oseba samostojno vodi postopek. To

10

Odločba izdana v upravnem postopku mora biti dokončna.

24

pomeni predvsem: da odloča v mejah pravic, ki jih daje zakon in da samostojno ugotavlja
dejstva in okoliščine.
»Organ in uradno osebo vežejo pri njihovem delu samo zakoni in drugi predpisi.«
(Grafenauer, 2001, str. 46–47)

2.5.8 PRAVICA PRITOŽBE
To načelo ima svojo osnovo v 25. členu Ustave, ki pravi, da je vakomur zagotovljena pravica
do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti izdanim odločbam sodišč in drugih državnih
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o
njihovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
Tudi Grafenauer (2001, str. 47) meni, da je pravica do pritožbe zoper upravno odločbo z
ustavo zajamčena pravica, ki se uresničuje po določilih ZUP.
Uresničevanje pravice do pritožbe v upravnem postopku je urejeno z določbami ZUP, ki
načelno zagotavljajo pravico do pritožbe in s tem dvostopnost upravnega postopka: to je
postopek na prvi stopnji in pravico do pritožbe na drugostopenjski organ. To načelo včasih
imenujemo tudi načelo dveh stopenj.
ZUP v 13. členu določa, da ima zoper odločbo izdano na prvi stopnji stranka pravico do
pritožbe, ter da lahko samo zakon določa, kdaj pritoža ni dovoljena11. Če pa na prvi stopnji
odloča ministrstvo, je pritožba dovoljena samo v primeru, če tako določa zakon. Stranka
ima pravico do pritožbe tudi takrat, če organ prve stopnje na njeno zahtevo in v določenem
roku ne izda odločbe - molk organa.
Kadar organ prve stopnje ne izda odločbe na zahtevo stranke v določenem roku, govorimo
o molku organa. Zoper molk organa je dovoljena pritožba. Ta institut zagotavlja varstvo
pravic strank takrat, ko je neki organ namerno ali nenamerno pasiven, nedelaven in ne
sprejme nobene odločitve oziroma ne izda nobenega upravnega akta.
Cijan, Grafenauer & Ramšak (2003, str. 33–34) pravijo, da je odločba dokončna, ko je
upravni postopk končan in je le-ta vsem strankam pravilno vročena. V primeru, da zoper
prvostopenjsko odločbo ni dovoljena pritožba ali sploh ni vložena oziroma ni vložena
pravočasno, postane prvostopenjska odločba pravnomočna.
Zoper odločbo druge stopnje ni dovoljena pritožba. Dovoljen je upravni spor, to je sodno
varstvo zakonitosti dokončnih upravnih aktov.

11

Pritožba ni dovoljena samo v primeru, ko na prvi stopnji odloča predstavniški organ ali vlada.
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2.5.9 EKONOMIČNOST POSTOPKA
Za upravne postopke na prvi in drugi stopnji velja načelo ekonomičnosti postopka. ZUP v
14. členu določa, da je potrebno upravni postopek voditi hitro. Pri tem je potrebno skrbno
paziti, da za stranko in druge udeležence nastanejo čim manjši stroški. Kljub temu je treba
vseeno skrbno paziti, da se pravilno ugotovi dejansko stanje in zavarujejo vse pravice in
pravne koristi in v upravni zadevi izda zakonita in pravilna odločba.
Poudariti je potrebno, da načelo ekonomičnosti ne sme nikoli in v nobenem primeru iti na
škodo načela zakonitosti, načela materialne resnice ali načela zaslišanja stranke.

Načelo ekonomičnosti vsebuje troje podnačel:
-

načelo hitrosti postopka, ki se doseže z zavrnitvijo izvajanja tistih dejanj, ki za
ugotovitev dejanskega stanja niso bistvena;

-

načelo varčnosti, ki zahteva, da se vodi postopek s čim manjšimi stroški ter s čim
manjšo zamudo za stranke, druge udeležence v postopku in organ;

-

načelo učinkovitosti, ki zahteva, da se preskrbi vse, kar je potrebno za pravilno
ugotovitev dejanskega stanja in za zavarovanje pravic strank ter javnih koristi.

Uporaba načela ekonomičnosti od upravnega organa zahteva, da ne ugotavlja
izpolnjevanja vseh pogojev, ko že na prvi pogled ugotovi, da stranka določenega pogoja
ne izpolnjuje, saj bi ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev pomenilo zgolj
zavlačevanje postopka.
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3 ZAKONODAJA POVEZANA Z GRADITVIJO OBJEKTOV
V postopku graditve objektov lahko investitor naleti na ovire, ki so na določenih območjih
v povezavi z lokacijskimi pogoji in specifičnimi situacijami, neločljivo povezane z graditvijo
ter uporabo različnih področnih predpisov:
-

Gradbeni zakon (GZ)

-

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

-

Zakon o ohranjanju narave (ZON)

-

Zakon o vodah (ZV) idr.

3.1 GRADBENI ZAKON
Dne 2. 11. 2017 je bil v Uradnem listu RS objavljen Gradbeni zakon - GZ, ki je začel veljati
17.11.2017, uporabljati pa se je začel 1. junija 2018.
Temeljni cilji GZ so zmanjševanje investicijskega tveganja, večja pravna varnost investicijske
namere, integracija postopkov, omogočanje usklajevanja varstvenih in razvojnjih interesov,
informatizacija postopkov, krepitev odgovornosti udeležencev pri graditvi, odprava
administrativnih ovir in legalizacija neproblematičnih objektov.
Skupaj z GZ sta bila sprejeta še dva zakona, ki se smiselno uporabljata skupaj z GZ in sicer:
Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2, ki se ga je začelo uporabljati 1. junija 2018 in Zakon o
arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID, ki se ga je začelo uporabljati 2. junija 2018.
Novi Gradbeni zakon delno spreminja in dopolnjuje postopek izdaje gradbenega
dovoljenja, postopek izdaje uporabnega dovoljenja pa se je upoštevajoč načelo krepitve
odgovornosti udeležencev pri graditvi, bistveno poenostavi.
Zakon predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne, manj zahtevne in
nezahtevne objekte. Za odstranitev objekta12, za gradnjo enostavnega objekta, za izvajanje
vzdrževalnih del na objektu in za izvajanje vzdrževalnih del v javno korist, ni potrebno
gradbeno dovoljenje.
GZ vpeljuje tudi možnost skrajšanega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, če bo
investitor predložil vso potrebno dokumentacijo, dokazila in mnenja ter izjave stranskih
udeležencev, da se strinjajo z nameravano gradnjo.

12

ZGO-1 je za odstranitev objekta predpisoval pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Uporabno dovoljenje je predpisano za vse objekte13, za katere je predpisana pridobitev
gradbenega dovoljenja, ni pa potrebno za nezahteven objekt. Če je pridobitev uporabnega
dovoljenja predpisana, je to pogoj za določitev hišne številke.
Pričetek gradnje je potrebno prijaviti osem (8) dni pred začetkom izvajanja del na
predpisanem obrazcu. To velja za vse objekte, za katere je predpisana pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Spremenjena gradbena zakonodaja prinaša tudi možnost legalizacije neproblematičnih
nedovoljenih gradenj. Objekti zgrajeni pred letom 1998 se bodo smatrali kot »objekti
daljšega obstoja« in za njihovo legalizacijo je predpisan poseben postopek. Mlajše objekte
(zgrajene po letu 1998), ki so bili zgrajeni do uveljavitve GZ, bo mogoče legalizirati po
postopkih, ki so veljali v času gradnje.
Podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev dovoljenja za gradnjo in
prijavo gradnje, ter obrazce za postopke, povezane z graditvijo objektov, določa Pravilnik o
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št.
36/2018).
Na novo je sprejeta tudi Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 37/2018), ki določa
klasifikacijo vrst objektov glede na namen uporabe in podrobnejša merila za razvrščanje
enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih objektov, drugih gradbenih posegov
ter njihovo razvrstitev.
Novost GZ je predvsem ta, da uvaja štiri vrste postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja in sicer:
- informacijo o pogojih za izvajanje gradnje in predodločba14
-

postopek izdaje gradbenega dovoljenja15

-

skrajšani ugotovitveni postopek izdaje gradbenega dovoljenja16

13

ZGO-1 je v 5. členu določal, da za začetek uporabe enostavnih, nezahtevnih ter enostanovanjskih objektov
ni potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Na zahtevo investitorja pa se lahko izda.
14
S predodločbo upravni organ odloči glede izpolnjevanja pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, ki se
nanašajo na to: da je nameravana gradnja skladna z določii prostorskih aktov; da je nameravana gradnja
skladna s predpisi, ki so podlaga za njeno izdajo; da iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
izhaja, da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba; da nameravana gradnja ne bo imela negativnih
vplivov na okolje.
15
Ta postopek se običajno vodi za izdajo gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte.
16
Ta postopek se vodi pri zdaji gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.

28

-

integrirani postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje 17

Sprejeti so bili tudi podzakonski predpisi, ki se uporabljajo skupaj z novim GZ in sicer:
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
ki se začne uporabljati 1. junija 2018; Uredba o razvrščanju objektov, ki se začne uporabljati
1. junija 2018 in Tehnična smernica TSG – V – 006: 2018 - Razveščanje objektov, ki se začne
uporabljati 1. junija 2018.
Nova Uredba o razvršanju objektov, v primerjavi s staro Uredbo, nekoliko drugače definira
zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte ter pojem, kaj se smatra kot
vzdrževalno delo. V »Prilogi 1« te Uredbe je v pregledni tabeli podrobno razčlenjena
specifikacija posameznih objektov ter njihova podrobnejša klasifikacija in razvrstitev glede
na zahtevnost gradnje (enostavni, nezahtevni, zahtevni) z omejitvami glede površine,
višine, globine, volumna, razpona, itd.

3.1.1 OSNOVNA DOLOČILA IN NAMEN GRADBENEGA ZAKONA
Gradbeni zakon ureja pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati pri graditvi objektov, kakor tudi
vsa druga vprašanja, ki so povezana z graditvijo.
Glavni namen zakona je zaščita javnega interesa. Uresničuje se s pravilnim in kakovostnim
projektiranjem (skladnost s porostorskimi izvedbenimi akti in predpisi o urejanju prostora),
dovoljevanjem (izdajo gradbenega dovoljenja, soglasja, mnenja), kvalitetno izvedbo
(gradbenih in obrtniških del), nadzorom nad gradnjo (obvezno imenovanje nadzornika
gradnje), pravilnim vzdrževanjem in seveda inšpekcijskim nadzorom.
V uvodnih členih novi ZG zelo natančno definira pomen izrazov, ki so uporabljeni v tem
zakonu in določa:
-

Pogoje za začetek izvajanja gradnje objekta: Novogradnja, rekonstrukcija in
sprememba namembnosti se lahko začne izvajati po pridobitvi pravnomočnega
gradbenega dovoljenja. Investitor mora začetek gradnje prijaviti pristojnemu
upravnemu organu za gradbene zadeve na upavni enoti, ki je dovoljenje izdala, vsaj
osem (8) dni pred začetkom gradnje. Dovoljenje za gradnjo in prijava začetka
gradnje pa nista potrebna: če investitor gradi enostaven ali začasen objekt; izvaja
vzdrževanje objekta ali vzdrževalna dela v javno korist; izvršuje izrečen inšpekcijski
ukrep. Objekt se lahko odstrani – poruši brez gradbenega dovoljenja, a mora
investitor prijaviti začetek gradnje in priložiti obvezne priloge.

17

Ta postopek se vodi pri izdaji gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, kjer se postopka izdaje
gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje združita. V integriranem postopku se izda
gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje istočasno.
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-

Pogoje za začetek uporabe objekta za katere je predpisana pridobitev dovoljenja za
gradnjo: Nezahtevni objekti se lahko uporaboljajo brez uporabnega dovoljenja. Za
vse ostale objekteje je pred pričetkom uporabe predpisana pridobitev uporabnega
dovoljenja.

-

Pristojnost organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja: Upravna enota, na
območju katere se gradi, je pristojna za izdajo dovoljenja za gradnjo. Za objekte
državnega pomena in objekte z vplivi na okolje dovoljeuje gradnjo pristojno
ministrstvo za gradbene zadeve (Ministrstvo za okolje in prostor).

-

Pristojnost organov za opravljanje inšpekcijskega nadzora: Državni gradbeni
inšpektorji izvajajo nadzor nad gradnjo, za katero je predpisano gradbeno
dovoljenje.

-

Udeleženci pri graditvi so: investitor, projektant, nadzornik in izvajalec. Z
investitorjem gradnje morajo imeti sklenjen dogovor o sodelovanju v pisni obliki.

V nadaljevanju zakon določa, da morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve (8 zahtev)
glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive, druge značilnosti in zahteve
ter jih razvršča med: mehanska odpornost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena
zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in
ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov (dostopnost vsem ljudem),
trajnostna raba naravnih virov (recikliranje materialov, ponovna uporaba materialov,
okoljsko sprejemljivi materiali).

3.1.2 UPRAVNI POSTOPKI V KATERIH SE ODLOČA PO DOLOČBAH GZ:
-

Predodločba

-

Izaja, sprememba ali dopolnitev gradbenega dovoljenja

-

Izdaja gradbenega dovoljenja v integralnem postopku

-

Izdaja uporabnega dovoljenja

-

Inšpekcijski ukrepi

3.1.2.1 Predodločba:
Predodločba je upravni akt (odločba), ki se izda ob smiselnem upoštevanju določb, ki se
nanašajo na gradbeno dovoljenje (vsa potrebna mnenja in soglasja za predviden poseg v
prostor), pri čemer dokazovanje stvarne ali obligacijske pravice, ki investitorju omogoča
gradnjo, ni obvezno. Za izdajo predodločbe zaprosi investitor pri pristojnem upravnem
organu (upravni enoti ali ministrstvu) in sicer pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja. Namenjena je preverjanju ali so izpolnjeni pogoji za umestitev objekta v
prostor, da si investitor zagotovi večjo pravno varnost (pred nakupom zemljišča in
nadaljnjim projektiranjem). Izdaja predodločbe za objekte, ki niso objekti z vplivi na okolje,
ni obvezna, temveč je opcijska. Za objekte, za katere je z zakonom obvezna presoja vplivov
na okolje, se mora obvezno izvesti postopek izdaje predodločbe (v tem primeru ni potrebno
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ločeno pridobivati projektnih pogojev, ki so v ostalih postopkih obvezni). Na podlagi izdane
predodločbe investitor še ne more začeti z gradnjo, saj mu predodločba ne daje te pravice.
Zagotavlja mu le pravno varnost, da se z izdajo predodločbe izogne tveganju za investicijo
in povzročitvi nesorazmernih stroškov. Predodločba smiselno pomeni odločitev o pravici
graditi na določenem zemljišču in velja tri (3) leta z možnostjo podaljšanja še za eno (1) leto.
Kasneje pri odločanju o gradbenem dovoljenju je zavezujoča (ne ponavlja se ponovna
presoja enakih vprašanj, ki so bila s predodločbo že rešena in veljajo kot pravno dejstvo). V
postopku izdaje predodločbe lahko sodelujejo tudi stranski udeleženci, če izkažejo pravni
interes (npr. vprašanje odmikov, namembnosti zemljišča, vplivov gradnje, idr.).
Zoper predodločbo je dovoljena pritožba.
3.1.2.2 Izdaja, sprememba ali dopolnitev gradbenega dovoljenja:
Gradbeno dovoljenje je upravna odločba, s katero se investitorju dovoljuje gradnja.
Investitor je tista oseba (fizična ali pravna oseba), ki naroči graditev18 ali jo izvaja v lastni
režiji. Za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo
namembnosti in za vsako gradnjo, za katero je obvezna izvedba postopka presoje vplivov
na okolje, investitor zaprosi pri pristojnem upravnem organu (upravni enoti ali ministrstvu),
z gradnjo pa lahko začne šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja so: investitor19 in stranski udeleženci20. V
primeru gradnje na območju s posebnim statusom s področja ohranjanja narave, tudi
društva21. Ko upravni organ, ki vodi postopek prejme popolno vlogo22, na podlagi njemu
znanih uradnih evidenc seznani vse stranke23 o začetku postopka in jih povabi k udeležbi.
Status stranskega udeleženca si s priglasitvijo udeležbe (v roku, ki je naveden v vabilu) v
upravnem postopku pridobijo tiste osebe (fizične in pravne), ki udeležbo priglasijo ter
obvezno navedejo razloge, zaradi katerih nameravani gradnji nasprotujejo oziroma lahko
navedejo, da se z nameravano gradnjo strinjajo. V primeru, da vabljena oseba udeležbe v

18

Graditev po določilih GZ pomeni: projektiranje, dovoljevanje in gradnjo.
Lastnik nepremičnine ali druge stvarne pravice na nepremičnini.
20
Lastniki sosednjih zemljič, ki mejijo na nepremičnine, na katerih je predvidena gradnja in druge osebe, ki
izkažejo pravni interes.
21
Tista društva, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave in jim je tak status skladno z
veljavno zakonodajo na področju ohranjanja narave tudi priznan.
22
Ko na predpisanem obrazcu vloži zahtevo z izdajo gradbenega dovoljenja, kateri priloži: dokumentacijo, ki
je izdelana skladno z veljavno zakonodajo; mnenja pristojnih mnenjedajalcev; dokazilo o vpisani lastninski ali
drugi stvarni pravici na nepremičnini.
23
Če gre za etažne lastnike se vabilo vroči upravniku stavbe, ki ga objavi na oglasni deski. Upravnik ne sme v
imenu posameznih etažnih lastnikov podati izjave upravnemu organu.
19
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roku ne priglasi, se šteje, da se z nameravano gradnjo strinja. Ne vključi se ne v postopek
izdaje gradbenega dovoljenja in izgubi pravico do pritožbe.
Stranski udeleženec ima sicer enake pravice in obveznosti kot stranka, če zakon ne določa
drugače. Zoper sklep o zavrnitvi vstopa v postopek se lahko stranka pritoži, a pritožba ne
zadrži izdaje gradbenega dovoljenja.
Upravni organ mora odločiti o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja v roku dveh (2)
mesecih po prejemu popolne vloge. Zaradi usklajevanja s mnenjedajalci se lahko ta rok tudi
podaljša in znaša tri (3) mesece.
Zoper izdano gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota je dovoljena pritožba
v osmih (8) dneh od njene vročitve. Zoper gradbeno dovoljenje, ki ga izda ministrstvo,
pritožba ni dovoljena, dovoljen je upravni spor.
V petih (5) letih po pravnomočnosti mora investitor pri pristojnem upravnem organu vložiti
popolno prijavo začetka gradnje. Če tega ne naredi, gradbeno dovoljenje preneha veljati.
Postopek se lahko obnovi le v primeru, če ga zahteva oseba, ki bi morala sodelovati v
postopku kot stranski udeleženec in ji taka možnost ni bila dana. Postopka se obnovi samo
v primeru, če bi le-ta pripeljal do drugačne odločitve (izreka dovoljenja). Tak predlog se
lahko poda samo v roku dveh (2) mesecev po začetku gradnje24.
Zahtevi za razveljavitev ali odpravo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, na podlgi
katerega je objekt zgrajen do faze grobih gradbenih del25, s katero bi se nesorazmerno
posegalo v že pridobljene pravice ali pravne koristi lastnka objekta, se v postopku obnove
gradbenega dovoljenja ali odprave ali razveljavitve, ugotovi le nezakonitost gradbenega
dovoljenja. Zaradi take ugotovitve ni mogoče uvesti inšpekcijskega postopka.
Tudi investitor sam lahko zahteva razveljavitev gradbenega dovoljenja.
Če se gradbeno dovoljenje odpravi, se odpravi tudi uporabno dovoljenje.
V času gradnje (v času veljavnosti gradbenega dovoljenja) so dopustna določena
odstopanja od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentcaje, če jih pisno potrdi
projektant in sicer: Če se ne posega v druga zemljišča in je gradnja skladna s prostorskim
izvedbenim aktom; Če se posamezne dimenzije objekta (tlorisne in višinske) ne povečajo za

24

To je začetek izvajanja gradbenih, obrtniških ali inštalacijskih del.
To so dela, s katerimi se zgradi stavba (temelji, konstrukcija, pokrita streha) brez končanih obrtniških del
(inštalacije, omneti, tlaki, stavbno pohištvo).
25
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več kot 0,3 m; Če spemembe ne vplivajo na že pridobljena mnenja; Če se bistveno ne
spremeni namembnost.
Spremeni se lahko investitor gradnje. Ta prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega
investitorja.
Če gre za večja odstopanja od dovoljenih oziroma gre za bistveno spremembo objekta in
njegove namembnosti, si mora investitor pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Vloga za
spremembo mora biti podana v času veljavnosti gradbenega dovoljenja oziroma najpozneje
v desetih (10) letih po njegovi pravnomočnosti. V tem primeru se upošteva že izdelana
dokumentacija in že izveden upravni postopek. Organ samo preveri ali je sprememba
gradbenega dovoljenja skladna: s prostorskim aktom, z že pridobljenimi mnenji, ter ali
vpliva na pravice strank. Če ugotovi, da vpliva, jih vključi v postopek. Sprememba
gradbenega dovoljenja delno ali v celoti nadomesti staro gradbeno dovoljenje.
Zoper izdano spemenjeno gradbeno dovoljenje se uporabljajo pravna sredstva kot pri izdaji
gradbenega dovoljenja.
3.1.2.3 Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje:
Na zahtevo investitorja se lahko uvede integralni postopek za izdajo gradbenega
dovoljenja. Tak postopek se uvede samo v primeru, če gre za objekt za gradnjo katerega je
predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja in gre za objekt z vplivi na okolje. Oba
postopka (izdaja gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje) se združita
v en sam tako imenovani integralni postopek. V takem postopku se izda gradbeno
dovoljenje, v katerem je odločeno o izpolnjevanju vseh pogojev za izdajo gradbenega
dovoljenja in okoljevarstveno soglasje.
Stranski udeleženci v integralnem postopku so poleg oseb, ki so stranski udeleženci v
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, še: lastniki nepremičnin in osebe s stalnim
prebivališčem na vplivnem območju, ki je prikazano v poročilu o vplivih na okolje; druge
osebe, ki izkažejo, da bi nameravana gradnja zaradi obermenitev okolja med gradnjo in po
končani gradnji, vplivala na njihove pravice in pravne koristi; nevladna organizacija, ki
deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave in ima tak status
priznan; civilna iniciativa (zastopa jo skupni predstavnik), ki je ustanovljena skladno z
določili GZ in upravnemu organu predloži stališča glede predvidene gradnje in poročilom o
vplivih na okolje, ki jo bo v postopku zagovarjala.
Upravni organ mora v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja zagotoviti javni
vpogled v zahtevo z javno objavo. Zainteresirana javnost mora imeti možnost izraziti svoje
mnenje in podajo pripomb in sicer v roku 30 dni od dneva javne objave.
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V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, je treba presojati tudi čezmejne vplive na
okolje v državi članici EU.
Če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa GZ za pridobitev gradbenega dovoljenja in če
nameravana gradnje nima škodljivih vplivov na okolje, izda pristojni upravni organ v
integralnem postopku gradbeno dovoljenje. Tako dovoljenje mora upravni organ izdati
najkasneje v petih (5) mesecih od vložitve popolne vloge. V času pridobivanja mnenj, javne
razprave in pridobivanja mnenj v postopku ugotavljanja čezmejnih vplivov na okolje, rok ne
teče. V 15 dneh od dneva vročitve gradbenega dovoljenja investitorju, mora pristojni
upravni organ gradbeno dovoljenje objaviti v prostorskem informacijskem sistemu in na
spletnih straneh e-uprave.
Zoper izdano gradbeno dovoljenje, ki ga v integralnem postopku izda pristojni upravni
ogran (pristojno ministrstvo za gradbene zadeve) ni dovoljena pritožba, dovoljen je upravni
spor.
Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja
ali ohranjanja narave imajo pravico, da v roku 30 dni od objave gradbenega dovoljenja,
vložijo, kot zastopniki javnega interesa s področja njihovega delovanja, tožbo v upravnem
sporu tudi v primeru, ko niso bili udeleženi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki se
v upravnem sporu izpodbija.
3.1.2.4 Izdaja uporabnega dovoljenja:
Po dokončaju gradnje vloži investitor zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Zahtevi
mora skladno z določili, ki jih predpisuje GZ, priložiti vso potrebno dokumentacijo, izjave,
dokazila, meritve, itn. Kot stranka v postopku izdaje uporabnega dovoljenja nastopa samo
investitor.
Za manj zahteven objekt, mora upravni organ pristojne upravne enote v roku 15 dni po
prejemu popolne vloge, v skrajšanem postopku izdati uporabno dovoljenje.
Za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje se v posebnem ugotovitvenem postopku,
ki se vodi na pristojnem ministrstvu, opravi tehnični pregled objekta, po predhodnem
prejemu popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami. Pregled opravi s sklepom upravnega
organa imenovana komisija. Zoper sklep o imenovanju komisije ni dovoljena pritožbo. O
poteku pregleda se mora voditi zapisnik. Po opravljenem tehničnem pregledu lahko upravni
organ: Zahtevi ugodi in izda uporabno dovoljenje; Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja
zaradi ugotovljenjih nepravilnosti ali pomanjkljivosti zavrne; V primeru, da katerikoli
predpisi določajo predhodno izvedbo meritev, monitoringa ali zaradi jedrske varnosti,
upravni odredi poskusno obratovanje organ za določeno obdobje.
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Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja je dovoljena pritožba.
Zoper odločbo o poskusnem obratovanju pritožba ni dovoljena.
3.1.2.5 Inšpekcijski nadzor:
Državni gradbeni inšpektorji opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Gradbenega zakona,
ki se nanašajo na gradnjo26 in uporabo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje
(zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti).
Nadzor nad gradnjo objektov za katere ni predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja
(enostavni objekti) opravljajo občinski inšpektorji.
V postopku inšpekcijskega nadzora je inšpekcijski zavezanec investitor, oziroma njegov
pravni naslednik, če pa tega ni mogoče določiti, se kot zavezanec šteje zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine na kateri se gradi. Tudi vsi ostali udeleženci pri graditvi, ki kršijo
določila GZ, so lahko inšpekcijski zavezanci.
Inšpektorj v okviru svojih pooblastil izrekajo, na podlagi dololočil GZ, zavezancem različne
ukrepe: Ustavi gradnjo in odredi odpravo nepravilnosti v roku, ki ga določi; Ustavi gradnjo
in prepove vgrajevanje gradbenih proizvodov, ki ne izpolnjujejo z zakonom določenih
lastnosti; V primeru nelegalne gradnje takoj ustavi nadaljnjo gradnjo in odredi, da se v
določenem roku že zgrajeni objekt ali del objekta odstrani in vzpostavi prejšnje stanje; V
primeru neskladne gradnje odredi, da se gradnja ustavi dokler si investitor ne pridobi
spremembe gradbenega dovoljenja; Prepove uporabo objekta, ki se uporablja brez
uporabnega dovoljenja oziroma pravnomočnega gradbenega dovoljenja; V primeru
nevarne gradnje ustavi nadaljno gradnjo, prepove uporabo objekta in odredi, da se v roku,
ki ga določi, na zavezančeve stroške ta nevarna gradnja zavaruje oziroma da se na tej
nevarni granji izvedejo nujna tekoča vzdrževalna dela.
Vročanje inšpekcijskih odločb se vrši skladno z določili ZUP, lahko pa se opravi tudi na
gradbišču oziroma na objektu, kjer se gradi.
Pritožba zoprer inšpekcijsko odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Zoper inšpekcijsko odločbo je v roku osem (8) dni od vročitve dovoljena pritožba.

3.2 ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE – ZVKD-1

26

Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsegajo novogradnjo, rekonstukcijo,
vzdrževanje, vzdrževanje v javno korist odstranitev in spremembo namembnosti.
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Zakon o varstvu kulturne dediščine določa načine varstva kulturne dediščine, ki jo delimo
na meterialno dediščino, ta je lahko premična27 in nepremična28 in nesnovno dediščino29,
ter pristojnosti pri ohranjevanju te dediščine.
Varstvo dediščine se šteje za javno korist in obsega: identificiranje, vrednotenje,
dokumentiranje, proučevanje, interpretiranje, varovanje, itn. Podlaga za vzpostavitev
varstva je identifikacija posameznega pedmeta in je lahko: registrirana dediščina,
nacionalno bogastvo, spomenik, varstveno območje dediščine, arheološka ostalina.
Inšpektor pristojen za kulturno dediščino izvaja nadzor nad izvajanjem določb ZVKD v
smislu varovanja dediščine. Po tem zakonu so inšpekcijski zavezanci: pri posegih – investitor
posega; pri vzdrževanjih in opustitvi vzdrževanja – lastnik oziroma posestnik nepremičnine;
pri škodljivih ravnanjih – povzročitelj škode.
Inšpektor v okviru svojih pooblastil na podlagi materialnega zakona ob souporabi ZIN in ZUP
in skladno z ugotovljeno nepravilnostjo, z odločbo naloži zavezancu določene obveznosti,
ki jih mora v določenem roku odpraviti. Zoper inšpekcijsko odločbo je dovoljena pritožba.

3.3 ZAKON O OHRANJANJU NARAVE - ZON
Zakon o ohranjanju narave z namenom učinkovitega ohranjanja narave, določa ukrepe za
ohranjanje biotske raznovrstnosti30 in varstvo naravnih vrednot31. Vse fizične in pravne
osebe morajo pri posegih v prostor ravnati tako, da v navečji možni meri prispevajo k
varovanju naravnih vrednot in ohranjanju biotske raznovrstnosti.
ZON natočno določa katera določila zakona je potrebno dosledno upoštevati pri presoji
sprejemljivosti planov, prostorskih aktov in posegov v naravo, ko se presoja o
sprejemljivosti posegov v naravo. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, če
pri njeni izdaji niso bile upoštevane vse z zakonom predpisane vsebine.

27

Premična kulturna dediščina so posamezni predmeti, ali skupine predmetov, ki so nastali kot rezultat
ustvarjalnosti ćloveka in njegovih različnih dejavnosti.
28
Med nepremično kulturno dediščino spadajo predvsem posamezni objekti ali skupina objektov, naselja ali
sli naselij, itn.
29
Med nesnovno ali živo kulturno dediščino sodijo: ustno izročilo, uprizoritve, šege, navade, gospodarska in
obrtniška znanja, znanje o okolju, kulturni prostor, itn.
30
Biotska raznovrstnost predstavlja vse prosto živeče rastlinske in živalske vrste, habitate in ekosisteme.
31
Naravne vrednote so: geološki pojavi, minerali, fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemni kraški
pojavi, sotesk, podzemne jame, ledeniki, izviri, slapovi, jezera, reke in potoki z obrežji, morska obala,
rastlinske in živalske vrste z njihovim življenskim prostorom, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.
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Pri pravnih poslih z nepremičninami, ki ležijo na zavarovanih območjih, je potrebno
pridobiti soglasje upravne enote (v primeru dedovanja soglasje ni potrebno), ki izda
odločbo o soglasju k pravnemu poslu. Vsi pravni posli sklenjeni brez soglasja, so nični.
V upravnih in inšpekcijskih postopkih ki se opravljajo na podlagi ZON ob souporabi ZUP in
ZIN je dovoljena pritožba.

3.4 ZAKON O VODAH – ZV
Zakon o vodah ureja upravljanje z vsemi vodami (morjem, celinskimi in podzemnimi
vodami) ter njim pripadajočimi vodnimi in priobalnimi zemljišči. Ureja javno dobro, vodne
objekte in naprave ter javne službe na področju voda. Upravljanje z vodami pa obsega
varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda. Vse celinske vode vključno z vodnimi
zemljišči so naravno vodno javno dobro.
Vodno zemljišče je zemljišče na katerem je stalno ali občasno prisotna celinska voda. Pri
tekočih vodah obsega strugo in brežino, pri stoječih vodah pa dno stoječe vode z bregom
do najvišje zabeleženega vodostaja. Obsega tudi opuščene ali izsušene struge, prodišča in
močvirja, ki jih voda občasno poplavlja. Ministrstvo pristojno za vode na podlagi določb ZV
določi meje vodnega zemljišča, ki se vodi v vodnem katastru. Neposredno ob vodnem
zemljišču je priobalno zemljišče celinskih voda, ki je določeno z varovalnim pasom, katerega
širina je odvina od kategorizacije vodotoka (1. red ali 2. reda). Tako zemljišče je lahko v
osebe zasebnega ali javnega prava. Pri nakupu vodnega zemljišča ima država predkupno
pravico.
Naravno morsko javno dobro sestavljata morje in vodno zemljišča morja.
Posegi na vodno in priobalno zemljišče praviloma niso dovoljeni, razen v primerih, ki jih
točno določa in predeljuje ZV. Na priobalnem zemljišču vodotoka 1. reda je v 15 m pasu od
meje vodnega zemljišča in sicer samo zunaj naselij, dovoljeno graditi pomožne kmetijskogozdarske obekte, na podlagi vodnega soglasja.
Za neposredno rabo vode si mora tako fizična oseba kot tudi gospodarska javna služba
pridobiti vodno dovoljenje, ki ga na podlagi popolne vloge prosilca izda ministrstvo, če
ugotovi, da so za to izpolnjeni vsi z zakonom predpisani pogoji. Izda se za določen čas
(največ 30 let) in se lahko podaljša. Tako dovoljenje si je potrebno pridobiti pred
pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor po GZ. Kadar pristojni organ ugotovi, da imetnik
vodnega soglasja krši določila iz vodnega soglasja, mu pristojno ministrstvo takšno soglasje
po uradni dolžnosti odvzame. O odvzemu soglasja se izda odločba, ki se izvrši, ko postane
pravnomočna. Zoper izdano obločbo ima imetnik vodne pravice pravico do pritožbe.
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Poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje vode se lahko izvede samo na
podlagi predhodno pridobljenega vodnega mnenja, ki ga izda pooblaščeni upravni organ
pristojnega ministrstva, po vložitvi popolnega zahtevka v smislu določil ZV.
Zoper izdano mnenje vlagatelj nima možnosti uporabe pravnih sredstrev.
Nadzor nad izvrševanjem določb Zakona o vodah izvajajo pristojni inšpektorji. Kadar
inšpektor ugotovi, da se kršijo določila ZV in podzakonski predpisi povezani z njim, izda
odločbo, s katero zavezncu nekaj naloži ali prepove. Pritožba zoper inšpekcijsko odločbo
ne zadrži njene izvršitve, je pa dovoljena pritožba.
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4 LASTNOST IN POLOŽAJ STRANK
ZUP v 42. členu določa, da je stranka v upravnem postopku lahko vsaka fizična ali pravna
oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero
teče postopek. Stranke so lahko tudi drugi (skupina oseb), če so lahko nosilci pravic in
obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku.
ZUP zagotovlja posamezniku (kot subjektu), da je pri uveljavljanju svojih pravic ali
obveznosti s strani upravnega organa razumljen in spoštovan ter, da lahko aktivno spremlja
postopek in nadzira potek procesnih dejanj, pravi Kerševan (2005, str. 8-9) in pove: »Le na
ta način posameznik ni degradiran na objekt uporabe državne oblasti, ki bi bil brez
učinkovitega sredstva za varstvo lastnega položaja prepuščen absolutistični (milosti)
vsakokratnega oblastnika.«
V upravnem postopku kot stranka lahko sodeluje vsakdo, ki izpolnjuje pogoje (sposobnost
biti stranka, procesna sposobnost in stvarna legitimacija), pravita Grafenauer & Breznik
(2005, str. 159–165), ki v nadaljevanju še pojasnita: da sposobnost biti stranka pomeni
sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti o katerih se odloča v postopku (fizična oseba
dobi sposobnost z rojstvom, pravne osebe pa na podlagi pravnega akta z ustanovitvijo
podjetja); da procesna sposobnost pomeni sposobnost stranke, da samostojno nastopa in
opravlja dejanja v upravnem postopku (fizična oseba pridobi procesno sposobnost s
polnoletnostjo, v imenu pravne osebe pa opravlja dejanja v postopku njen zakoniti
zastopnik – to je direktor ali prokurist); stvarna legitimacija je upravičenost fizične ali
pravne osebe, da nastopa v upravni zadevi kot stranka (izhaja iz materialnega predpisa, ki
določa nosilca neke pravice, obveznosti ali pravne koristi).

4.1 UDELEŽENCI V UPRAVNEM POSTOPKU
V vsakem upravnem postopku sta vedno udeležena vsaj dva (to je najmanjše možno število
udeležencev) in sicer organ, ki vodi postopek (rešuje zadevo) in stranka, ki je podala
zahtevek (brez nje ne more biti upravnega postopka). Poleg teh dveh lahko v postopku
sodelujejo še drugi (morebitni in slučajni) udeleženci, kot npr.: stranski udeleženec,
zastopnik ali pooblaščenec stranke, državni tožilec, priča, izvedenec, tolmač itd.

4.2 ZASTOPNIK JAVNEGA INTERESA
V upravnem postopku lahko nastopajo kot zastopniki javne koristi: državni tožilec, državni
pravobranilec in drugi državni organi, ki imajo enake pravice in dolžnosti kot vse ostale
stranke, ki v upravnem postopku sodelujejo. V nobenem primeru ne morejo imeti večjih
pravic, kot jih imajo stranke. (ZUP, 45. čeln)
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Zanje je značilno, da ne varujejo svojih pravic in pravnih koristi, ampak imajo za cilj varstvo
in zastopanje javnega interesa. V postopku imajo položaj, ne pa lastnosti stranke.
Teh udeležencev upravni organ k udeležbi v konkretnem postopku ne vabi posebej, temveč
imajo odprto možnost, da kadarkoli vstopijo v postopek, pravi Štucin (2001, str. 180), ki v
nadaljevanju še pove, da državni organi, ki so po zakonu upravičeni v upravnem postopku
zastopati javne koristi, imajo pravice in dolžnosti stranke ampak zgolj v mejah 32 tega
pooblastila.

4.3 VARSTVO PRAVIC STRANK IN DRUGIH UDELEŽENCEV
Oblak (2010, str. 16) pravi, da je za odločanje v upravnem postopku značilno, da organ
nastopa kot nosilec oblasti, kjer od primera do primera posamezno ugotavlja pravice,
obveznosti in pravne koristi zavezancev in drugih strank v postopku ter da čeprav nastopa
do stranke z močnejše pozicije, razmerje med njima ni avtoritativno (v smislu samovolje
organa).
Dejstvo, da lahko posameznik sodeluje v uporavnem postoku ima za posledico to, da ima
možnost, da s svojim aktivnim sodelovanjem sledi postopku in vpliva na njegov končni
rezultat (vsebino odločitve), obenem pa ima možnost nadzora nad delom organa.
Ustava RS v 25. členu govori o pravici do pravnega sredstva in pravi, da mora biti vsakomur
zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in
drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi
ti odločajo o njihovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.

4.4 ZAVAROVANJE PRAVIC STRANK
ZUP zagotavlja strankam v upravnem postopku, da jim je za ves čas trajanja postopka
zagotovljeno procesno jamstvo, ki se odraža v upoštevanju vseh temeljnih načel in
istočasno jim omogočajo, da so postopki upravnega organa stranki lažje razumljivi.
Eden temeljnih ciljev splošnega upravnega postopka je zavarovati šibkejšo stranko, to je
tistega, ki v postopku uveljavlja svojo pravico ali varuje svojo pravno korist oziroma se mu
nalagajo določene obveznosti, pravita Jerovšek & Trpin (2005, str. 36–37) in nadaljujeta z
mislijo, da je upravni postopek razvil večino svojih procesnih ukrepov prav s tem namenom

32

Meje pooblastila niso z zakonom natančno določene ampak so razvidne iz določb, ki opredeljujejo položaj
in funkcije državnega organa.
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(varovanje šibkejšega), zato ga upravičeno smatramo za enega od temeljev, ki varujejo
pravice posameznikov v odnosu do uprave.

4.5 JAVNA KORIST / INTERES PO ZUP IN PRI GRADITVI OBJEKTOV
Pojem javnega interesa je bolj natančno opredeljen v materialnih zakonih, boj splošno pa
o njem govori ZUP in Ustava RS. ZUP v nobenem členu ne določa natančno kaj je javna
korist. Pove samo to, da se določi z zakonom ali drugim predpisom.
Upravni organ mora po uradni dolžnosti ščititi javni interes (korist) v mejah predpisov. Nanj
mora biti pozoren ves čas med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja. Zlasti mora biti
pozoren (pri odločanju pred izdajo odločbe) tam, kjer se javna korist interpretira (odrazi) v
obliki odločitve.
Pojem javne koristi določa ZUP zgolj posredno, pišeta Jerovšek & Kovač (2010, str. 41), in
sicer v 144. členu, ko govori o nujnih ukrepih v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati,
ter da se mora vsak ukrep opirati na nedvoumno ugotovljenih ali vsaj verjetno izkazanih
dejstvih. Avtorja v nadaljevanju še povzameta, da je javna korist splošna korist družbe v
kateri živimo, da je določena oziroma izhaja iz zakonov in podzakonskih aktov in je vedno
nad koristjo posameznika, ter da se varuje po uradni dolžnosti.
Na podlagi določil GZ si lahko pojem »javna korist« na preprost način razložimo tudi tako,
da je to pravni red, ki je natančno predpisan z določenimi obveznimi in prisilnimi zakonskimi
normami, ki jih enostavno moramo prevzeti in spoštovati. Javna korist pri graditvi objektov
pomeni, da moramo nujno upoštevati vse predpise (norme):
-

Stvarnega prava: Investitor, ki želi graditi mora izkazati pravico graditi. To pomeni,
da je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, na kateri namerava graditi oziroma ima
drugo stvarno pravico33 na tej nepremičnini.

-

Obligacijskega prava: Razmerja med udeleženci34 pri graditvi objekta morajo biti
sklenjena v pisni obliki.

-

Prava urejanja prostora: Objekt mora biti načrtovan in izveden skladno z lokacijskimi
pogoji, ki jih določa občinski prostorsi akt.

-

Prava varstva narave, okolja in voda, kulturne dediščine, infrastrukture in drugih
javnih dobrin: Investitor si mora za gradnjo na določenih varovanih območjih in
območju varovalnih pasov pridobiti dovoljenje oziroma mnenje, s katerim se mu
predpišejo pogoji in zahteve, ki jih mora pri gradnji obvezno upoštevati.

33

Stvarne pravice so: lastninska pravica, zastavna pravica, služnost, pravica stvarnega bremena in stavbna
pravica.
34
Udeleženci pri graditvi objekta so: investitor, projektant, izvajalec in nadzornik.

41

-

Statusnega prava: Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje poklica
in dejavnosti35.

-

Tehničnega prava: Vsi objekti morajo glede na namen, vrsto rabe, velikost,
zmogjivost, vplive na okolje, izponjevati bistvene zahteve36.

4.6 IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA KOT UPRAVNA ZADEVA
Za vodenje upravnega postopka je pogoj to, da obstaja upravna zadeva t.j. da je stranka
podala vlogo, s katero zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja.
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja sodi med posebne upravne postopke.
Na splošno je upravni postopek sistem procesnih pravil, po katerih se morajo pri odločanju
ravnati upravni in drugi organi, kadar odločajo o upravnih stvareh, o pravicah, obveznostih
in pravnih koristih strank.
Za upravni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja lahko rečemo, da je detajlno izdelan
klasičnen upravni postopek, pravi Pavčnik (2007, str. 426) in v nadaljevanju razloži, da je
najprej potrebno opraviti vsa tista postopkovna dejanja, s katerimi se ugotavljaja resnično
dejansko stanje dejstev in stvari, ki so pomembna za izdajo pravilne in zakonite odločbe.
Postopkovni sistem upravnega postopka je natančno določen in celovit sistem, ki ureja
procesne situacije, v grobem pa ga določata področni zakon in podrejeno določila ZUP,
pravita tudi Gruden & Kovač (2007, str. 43) in v nadaljevanju pojasnjujeta, da splošna
pravila upravnega postopka37 ureja ZUP, za tista specifična upravna področja kjer določila
ZUP-a ne zadoščajo, se uporabljajo posamezni specialni materialni predpisi, ki urejajo točno
določeno področje.
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja se določila ZUP uporabljajo subsidiarno oz.
dopolnilno, kar pomeni, da se po določilih ZUP postopa v tistih vprašanjih, ki niso urejena s
posebnim zakonom.
O posebnih upravnih postopkih govorimo takrat, ko je predmet odločanja upravna zadeva
kot jo definira ZUP v 2. členu in se v njej odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične

35

Te pogoje natančno določajo Gradbeni zakon - GZ in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID.
Bistvene zahteve za objekte so po dolobah GZ naslednje: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred
požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom,
varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov, trajnostna rana naravnih
virov.
37
Velja na vseh upravnih področjih in v vseh upravnih zadevah.
36
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ali pravne osebe oz. druge stranke na področju upravnega prava, povesta Jerovšek & Kovač
(2008, str. 23), ki v nadaljevanju še pojasnita, da so pri opredelitvi ali gre resnično za upravni
postopek, bistveni trije pogoji: da se odloča o konkretni stvari; da je predmet odločanja
točno določena pravica, obveznost in pravna korist stranke; da predmet odločanja sodi na
področje upravnega prava.
Po ZGO-1 so posebni upravni postopki:
-

postopek izdaje gradbenega dovoljenja;

-

postopek izdaje uporabnega dovoljenja;

-

postopek določitve statusa grajenega javnega dobra;

-

inšpekcijski postopki;

-

nekateri postopki v zvezi z delom zbornic (ZAPS, IZS)

Pri izdaji gradbenega dovoljenja se uporablja GZ kot področni zakon, ki vsebuje tako
materialne kot tudi organizacijsko-tehnične določbe, od katerih je veliko postopkovnih.
Procesne določbe so delno združene v posameznih poglavjih, a so resnici na ljubo zelo
nepregledne in razmetane v nelogičnem zaporedju po celem zakonu.

4.7 STRANKE V POSTOPKU
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je investitor (fizična ali pravna oseba), ki
pri pristojnem upravnem organu vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.
Pojem stranke v upravnem postopku določa ZUP.
Materialni predpis, v našem primeru GZ pa točno določa, kdo je lahko stranka v upravnem
postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

4.7.1 PRISTOJNI ORGAN
Pristojnost pomeni to, da določen organ opravlja svoje naloge na podlagi pooblastil. V
posameznem upravnem postopku, kjer se odloča o pravicah, obveznostih in pravnih
koristih posameznika, lahko odloča samo pristojen organ. Pristojnost je bistvena za
zakonito odločanje v upravnem postopku.
Ločimo med stvarno (materialno) pristojnostjo in krajevno pristojnostjo. Stvarna
pristojnost posameznega organa za odločanje je v tem, da ta odloča na točno določenem
upravnem področju na podlagi predpisov (materialni zakon, organizacijski predpisi).
Krajevna pristojnost pa pomeni, da posamezni organ odloča samo na točno določenem
območju glede na teritorialno organizacijo državne uprave.
Materialni predpisi natančno določajo stvarno pristojnost za odločanje v upravnih zadevah.
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Stvarna pristojnost natančno določa področje dela posameznega organa38 in v katerih
zadevah sme in mora organ voditi postopek in o njem odločiti , pravita Grafenauer &
Breznik (2005, str. 114).
V upravni zadevi odloča en sam organ, pojasnjujeta Androjna & Kerševan (2006, str. 134)
in v nadaljevanju pojasnita, da lahko v izjemnih primerih, kadar tako določa zakon ali na
zakonu temelječ predpis, odloča v upravni zadevi več organov, a odločbo mora izdati
stvarno pristojni organ. V takem primeru govorimo o sodelovanju z drugimi organi in o
rekviziciji39.
Za objekte državnega pomena in objekte z vplivi na okolje izda gradbeno dovoljenje
ministrstvo pristojno za gradbene zadeve. Za vse druge objekte pa je pristojna upravna
enota, na območju katere leži nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja.
»Definicija krajevna pristojnost pove, na katerem območju sme oziroma mora posamezni
organ delovati oziroma odločati in opravljati druge predpisane naloge.« (Grafenauer &
Breznik, 2005, str. 127).
O krajevni pristojnosti govori (ZUP, 19. člen) in pravi: Stvarno pristojno ministrstvo odloča
v upravnih zadevah na območju celotne države; Organi državne uprave, organizirani po
teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah na območju, za katero so organizirani,
in organi lokalnih skupnosti odločajo v upravnih zadevah na območju lokalnih skupnosti. V
(ZUP, 20. člen) še pravi, da se krajevna pristojnost določa v mejah predpisov iz 15. člena v
povezavi z 19. členom in določa, da se:
-

o zadevah, ki se nanašajo na nepremičnine, odloča po kraju lege nepremičnine;

-

o zadevah, ki se nanašajo na dejavnost državnih organov, organov samoupravnih
lokalnih skupnosti in pravnih oseb, odloča po njihovem sedežu;

-

o zadevah, ki se nanašajo na dejavnost (obrt) posameznika, odloča tam kjer se
dejavnost opravlja;

-

o drugih zadevah odloča po stalnem prebivališču stranke;

-

o postopku, kjer je udeleženih več strank, pristojnost določi po stranki zoper katero
se postopek vodi;

-

v primeru, ko se krajevna pristojnost ne da določiti po določbah prvih treh
odstavkov tega člena, se odoloči po kraju, kjer je bil zahtevek vložen.

38

Katera upravna zadava glede na vsebino spada v njegovo pristojnost.
Na podlagi posebnega pooblastila organ prenese v reševanje drugemu organu samo določena dejanja v
postopku.
39
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5 STRANSKI UDELEŽENCI
Stranski udeleženci (GZ, 36. člen) v postopku izdaje gradbenega dovoljenja so lahko:
imetniki lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet gradnje; lastnik
zemljišča, ki meji na predmetno gradnjo; druga oseba, če izkaže, da bo nameravana gradnja
med gradnjo in po končani gradnji vplivala na njene pravice in pravne koristi in njegovo
nepremičnino in druge osebe, ki jih določa zakon.
Ko upravni organ prejme popolno vlogo, mora vse stranske udeležence (na podlagi njemu
dostopnih podatkov iz uradnih evidenc) obvestiti o začetku postopka izdaje gradbenega
dovoljenja in jih povabi k udeležbi (v vročilnico po ZUP).
Če oseba v roku, ki je določen v pozivu, ne priglasi udeležbe v postopku, se šteje, da se z
nameravano gradnjo strinja in izgubi pravico sodelovanja v postopku. Obenem izgubi tudi
možnost do pritožbe.
Stranka, ki priglasi udeležbo v postopku mora ob priglasitvi natančno pojasniti razloge,
zakaj vstopa v postopek oziroma navesti razloge zakaj nameravani gradnji nasprotuje.
Stranski udeleženec ima enake pravice in obveznosti kot stranka.

5.1 VARSTVO INTERESOV STRANSKEGA UDELEŽENCA
ZUP v 43. členu določa, da se ima pravico udeležiti postopka vsaka oseba (stranski
udeleženec), ki izkaže pravni interes in trdi, da bo z vstopom v postopek varoval svoje
pravne koristi. Taka stranka ima enake pravice in obveznosti kot stranka, če zakon ne določa
drugače.
ZUP stranskemu udeležencu v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja omogoča
aktivno sodelovanje v tem upravnem postopku, ki se kaže v tem:
-

Da aktivno sodeluje v postopku tako, da pri upravnem organu poda ustno izjavo na
zapisnik ali poda pisno izjavo.

-

Da sodeluje na ustni obravnavi in ogledu ter predlaga dokaze.

-

Da je seznanjen z dokazi, ki so jih podali drugi udeleženci.

-

Da lahko zahteva, da se mu omogoča sodelovanje v samem postopku pred
pristojnim upravnim organom, ter da v primeru, da upravni organ njegovo vlogo
(zahtevek za vstop v postopek) zavrne ali zavrže, vloži pritožbo ali tožbo.

-

Da vloži pritožbo zoper izdano gradbeno dovoljenje, ki ga je kot prvostopenjski
organ izdala pristojna upravna enota oziroma vloži tožbo na upravno sodišče zoper
gradbeno dovoljenje, ki ga je kot prvostopenjski organ izdalo pristojno ministrstvo.
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-

Da zoper odločitev drugostopenjskega organa sproži upravni spor (vloži tožbo) pri
pristojnem upravnem sodišču.

-

Da sam predlaga izvedbo ogleda na licu mesta in obravnavo.

-

Da lahko zahteva izločitev uradne osebe, ki postopek vodi.

-

Da predlaga vrnitev v prejšnje stanje.

-

Da predlaga zavarovanje dokazov.

-

Da predlaga poravnavo.

-

Da se mu gradbeno dovoljenje vroči z osebno vročitvijo po ZUP.

Lastninska pravica na nepremičnini40, ki meji neposredno na investitorjevo nepremičnino,
na kateri želi graditi, ne pomeni avtomatičnega vstopa lastnika tega sosednjega zemljišča v
postopek izdaje gradbenega dovoljenja kot stranskega udeleženca. Šele po opravljenem
ugotovitvenem postopku, v katerem se ugotovi resnično dejansko stanje, je mogoče z
gotovostjo trditi, da predvidena novogradnja, ne bo povzročala negativnih posledic na
sosednji posesti oziroma ne bo vplivala na pravni interes lastnika sosednje posesti.
Pogoj, da stranski udeleženec lahko sodeluje v upravnem postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja, je obstoj pravnega interesa (določene pravice) te osebe. Ta pravica
ni nujno predmet upravnega postopka ampak predstavlja posledico – stanjem, ki bi s
predvideno gradnjo nastalo in bi imelo negativne vplive na sosednje nepremičnine.
V primeru, da investitor umakne svoj zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja in
posledično prvostopenjski organa izda sklep o ustavitvi postopka, takrat tudi stranski
udeleženec izgubi svoj pravni interes in ne more vztrajati, da se postopek vseeno nadaljuje,
saj pristojni upravni organ lahko vodi postopek samo v stvareh, v katerih je po zakonu za
začetek upravnega postopka potrebna vloga stranke in le tedaj, ko je taka zahteva podana.
(sodba Upravnega sodišča RS, št. U-289/2004 z dne 16. 9. 2005)

5.2 OMEJEVANJE PROCESNIH PRAVIC STRANSKEGA UDELEŽENCA
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja ima pravico sodelovati vsakdo, ki dokaže, da
želi vstopiti v postopek zgolj in samo zaradi zaščite pravnega interesa41.
Po določilih GZ imajo stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja enake
pravice in dolžnosti kot stranka. Ti stranski udeleženci so: lastniki nepremičnine ali imetniki
kakšne druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje dovoljenja; lastniki

40
41

Kot subjektivna pravica.
To je neposredna osebna korist, ki je vezana na materialni zakon.
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sosednjih nepremičnin; druga oseba, ki izkaže da bo nameravana gradnja med gradnjo
samo in po njej vplivala na njego; druge osebe, ki jih določa zakon (GZ-36.člen).
»Če bi bilo za vstop v postopek dovolj le zatrjevanje interesa, bi to lahko povzročilo
zavlačevanje upravnih postopkov s strani oseb, ki imajo sicer dejanski (npr. ekonomski)
interes za določen izid upravnega postopka, ne izkazujejo pa pravnega, na zakonu ali
zakonitem predpisu temelječega neposrednega in osebnega interesa.« (Jerovšek & Trpin,
2004, str. 186)
Dovoljevanje preširokih možnosti vplivanja na postopek (mišljeni so stranski udeleženci), ki
presegajo namen varstva pravnih koristi, pravi Kerševan (2002, str. 151–152), bi vsekakor
pretirano obremenjevalo sam postopek ter nedopustno omejevalo možnosti posameznika
(investitorja), da v razumnem roku pridobi pravico, ki mu v skladu z zakonodajo pripada.

5.3 ZLORABA PRAVICE STRANSKEGA UDELEŽENCA
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja bi moral vsak stranski udeleženec, ki v postopku
sodeluje, ravnati moralno, etično in pošteno.
Pavčnik (2007, str. 334–336) pravi: »Morala je skupek vrednot, ki opredeljujejo, kaj je za
človeka dobro in kaj slabo, kaj humano in kaj nehumano – in na podlagi teh vrednostnih
sodb ocenjujemo človeško ravnaje kot dobro ali slabo, ter ali s takim moralnim vedenjem
in ravnanjem resnično uresničuje vrednote, ki so pogoj za človekov in družbeni razvoj.«
Stranke bi morale pred organom govoriti samo resnico in pošteno uporabljati pravice (ZUP,
11. člen). Od stranskih udeležencev se vsekakor pričakuje, da ne bodo izkoriščali svojih
pravic samo zato, da bi škodovali drugemu.
Šikaniranje je kot zloraba pravic pogosto prisotna v postopkih pridobivanja gradbenega
dovoljenja, meni Blaganje (2001, str. 26-27), in v nadaljevanju komentira, da je lahko tako
ravnanje povezano z določenim materialnim motivom ali neurejenim sosedskim ozračjem.
Oseba42, ki sodeluje v upravnem postropku in ima namen, da bi postopek trajal čim dlje43,
lahko zakonito uporabi vse procesne možnosti po določbah ZUP, kar ji omogoča
dvostopenjski upravni postopek.

42
43

Stranski udeleženec.
Želi postopek časovno zvlačevat, da bi investitor prišel čim pozneje do gradbenega dovoljenja.
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Trenutno veljavna zakonodaja ne sankcionira stranskih udeležencev v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki nepošteno uveljavljajo svoje pravice, na škodo
drugega. So v položaju »da smejo zelo veliko«.
Če stranski udeleženec vloži pritožbo, zoper izdano gradbeno dovoljenje, kljub temu, da se
z odločbo ni posegalo v njegove pravice in se je pritožil zgolj in samo z namenom
»zavlačevanja«, mora prvostopenjski organ kljub neutemeljeni pritožbi stranskega
udeleženca, le-to nemudoma odstopiti v reševanje drugostopenjskemu organu. Stranski
udeleženci so večinoma dobro poučene stranke, ki zelo dobro vedo, da pritožba, čeprav
neutemeljena, zoper odločbo44 zadrži njeno izvršitev, dokler o pritožbi z odločbo ne odloči
drugostopenjski organ in se ta vroči pritožniku. Šele z vročitvijo odločbe II. stopnje, s katero
se je pritožba zavrnila ali sklepom II. stopnje, s katerim se je pritožba zavrgla, postane
prvostopenjska odločba dokončna in izvršljiva.

44

V našem primeru gradbeno doovljenje.
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6 PRAVNE KORISTI STRANK
Stranka je vsaka fizična ali pravna oseba:
-

ki je pri upravnemnu organu z namenom pridobiti določeno pravico, podala vlogo
za izdajo upravnega akta;

-

ki vlagatelju zahtevka za izdajo upravnega akta nasprotuje z utemeljenimi razlogi, z
namemom zaščititi svoje pravne koristi in pravni interes;

V upravnih postopkih pri graditvi objektov gre praviloma za razmerje med pravno koristjo
investitorja in pravno koristjo stranskega udeleženca.
V inšpekcijskih postopkih gre za nadzor spoštovanja javnega interesa, katerega po uradni
dolžnosti nadzirajo gradbeni inšpektorji in pravni interes investitorja – lastnika gradnje.

6.1 DEFINICIJA PRAVNE KORISTI PO VELJAVNI ZAKONODAJI
Pravne koristi strank v upravnem postopku zelo skopo opredeljujeta zakona ZUP in GZ ter
tudi drugi materialni zakoni, ki se uporabljajo v postopkih pri graditvi objektov.
ZUP določa samo to, da ima stranka pravico udeležiti se ugotovitvenega postopka z
namenom, da uveljavi in zavaruje svoje pravice in pravne koristi.
GZ pa v 36. členu določa, da je lahko stranski udeleženec oseba, ki dokaže, da bo predvidena
gradnja vplivala na njegove pravice in pravne koristi oziroma njegovo nepremičnino med
samo gradnjo in po njej. Te pravne koristi so zlasti koristi, ki se nanašajo: na namensko rabo
zemljišča, na vrsto objekta, na odmike od parcelnih meja, na odmike od sosednjih stavb, na
mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine (objekta in zemljine), na ukrepe za
zmanjševanje vplivov na okolje (predvsem emisij), na ukrepe za preprečevanje požara na
sosednjih objektih, na dostopne površine, na površine za gašenje in reševanje.

6.2 PRAVNE KORISTI STRANKE IN STRANSKEGA UDELEŽENCA
6.2.1 PRAVNE KORISTI STRANKE KOT INVESTITORJA
Investitor je lahko vsaka oseba, ki ima na določeni nepremičnini stvarno pravico graditi. Je
nekdo, ki želi graditi z namenom: da obstoječi objekt za lastne potrebe rekonstruira zaradi
dotrajanosti konstrukcijskih elementov, da reši svoj socialni položaj in zagotovi družini
človeku primerno bivalno okolje, da poveča svoje proizvodne prostore zaradi potreb lastne
dejavnosti, da z gradnjo in prodajo ustvari dobiček. Zakon ne ločuje investitorjev med seboj
ampak so ti, kot to določa Ustava, pred zakonom vsi enaki.
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Ena vrsta investitorjev je taka, da želi graditi zgolj zaradi zagotavljanja osnovnih
eksistenčnih potreb sebe in družinskih članov.
Druga vrsta investitorjev pa so osebe, ki želijo s svojim denarjem zaslužiti več, kot bi zaslužil
z depozitom v banki. Zaradi upanja, da bo zaslužek večji, so pripravljeni tudi več tvegati.
Svoj denar zato lahko vložijo tudi v graditev objekta (stanovanjski objekt, poslovni prostor,
objekt za dejavnost, idr.). Ker je njihov cilj dobiček, si želijo v čim krajšem času, s čim
manjšimi investicijskimi stroški, objekt zgraditi ter začeti uporabljati, za lastne potrebe
oziroma ga prodati. Samo na tak način so lahko kot investitorji uspešni.

6.2.2 PRAVNE KORISTI STRANSKEGA UDELEŽENCA
Za stranske udeležence, ki so imetniki določenih stvarnih pravic na nepremičninah, v
upravnem postopku veljajo enake pravice in obveznosti, kot veljajo za stranke –
investitorje.
Njihove pravne koristi so tesno povezane z investitorjevo nameravano graditvijo, v smisu,
da le-ta ne bo ogrožala njihovih pravic in pravnih koristi oziroma njihove nepremičnine.
Neposredne – osebne pravne koristi stranskega udeleženca določajo zakoni in podzakonski
akti in te se odražajo v doslednem spoštovanju le-teh pri umeščanju nameravane gradnje v
prostor. Tukaj gre predvsem za dosledno upoštevanje in spoštovanje lokacijskih pogojev, ki
jih določajo občinski prostorski načrti in sicer:
-

natančno določajo namensko rabo prostora, ki je lahko: območje stanovanj,
območje razpršene gradnje, območje centralnih dejavnosti, območje proizvodnih
dejavnosti, posebno območje (šport in rekreacija), območje zelenih površin (parki,
zelenice), območje in omrežje prometne infrastrukture (ceste, železnice); območje
komunalne infrastrukture (vodovod, elektrika, kanalizacija), območje okoljske
infrastrukture;

-

regulacijske linije pozidave;

-

faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti parcele, faktor zelenih površin;

-

etažnost objekta;

-

odmike od sosednjih parcel in objektov

-

odmike od gospodrske javne infrastrukture in priključkov;

-

število parkirnih mest;

-

pogoje oblikovanja objekta (okna, vrata, barve, detajli, streha – oblika, naklon,
kritina);

- vplivi na okolje in okolico.
Vseh teh pogojev se mora investitor nameravane gradnje strogo držati. Pred pridobitvijo
dovoljenja za gradnjo, mora upravnemu organu (skozi projektno dokumentacijo,
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pridobljena soglasja, mnenja, izjave itn.) dokazati, da je pri nameravani gradnji upošteval
vse z zakonom predpisane pogoje.
Obstaja pa tudi interes stranskega udeleženca glede: nepozidane okolice, osončenja,
razgleda, miru, vpliva na nepremičnino. V takem primeru resnično ne gre za varovanje
njegove pravne koristi, ki izhja iz samega zakona, vendar njegov interes glede teh vrednot
vseeno obstaja. Takega interesa posameznika danes neposredno ne varuje nobena veljavna
zakonodaja

6.2.3 KOMENTAR
Stranski udeleženec bi moral svoje pomisleke glede (nepozidane okolice, namenske rabe
prostora, razgleda, osončenja, miru, itn.) uveljavljati v fazi sprejemanja oziroma
dopolnjevanja občinskega prostorskega akta. Prostorski akti se lahko sprejmejo šele po
predhodni javni razgrnitvi in razpravi, kjer se zbirajo tako predlogi kot nasprotovanja
predvidene prostorske ureditve. Že v fazi prostorskega načrtovanja se predvidi kateri vrsti
pozidave bo določeno območje namenjeno. S sprejetjem prostorskega akta pa je vsebina
prostora natančno določena in prav tako vsi pogoji pod katerimi je mogoče graditi.
Za stranskega udeleženca in investitorja veljajo enake pravice, obveznosti in dolžnosti, ki
izhajajo iz veljavne zakonodaje in Ustave. Investitor ne more in ne sme nositi nobene (niti
kazenske niti materialne) odgovornosti glede nestrinjanja stranskega udeleženca s
predvideno gradnjo, ko se ta v postopku izdaje gradbenega dovoljenja sklicuje na zgoraj
navedene osebne interese. Investitor je pri svoji nameri – gradnji zgolj dolžan slediti
podatkom iz uradnih evidenc (zemljiška knjiga, katastrski načrt, občinski prostorski načrt)
in dosledno spoštovati veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predvideno graditev. Investitor
ni kriv, da mu prostorski akt omogoča graditev. Stranski udeleženec pa ne sme od
investitorja neupravičeno zahtevati in pričakovati, da se ta dani pravici odpove.
Uporaba pravnih sredstev s strani stranskega udeleženca (fizične ali pravne osebe, društva,
nevladne organizacije, itd.), da kljub investitorjevemu izpolnjevanju vseh zahtev45, ki so
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, taki izdaji dovoljenja nasprotuje in se za dosego
svojega neupravičenega cilja, poslužuje vseh pravnih sredstev, kjub temu, da za svoje
početje nima zakonske podlage, bi se moralo obravnavati kot kaznivo dejanje.
Tako neodgovorno početje ima lahko za posledico: družinsko tragedijo, veliko gospodarsko
škodo, umik tujega investitorja, idr. Menim, da bi moral biti stranski udeleženec v primeru,
da s pravnimi sredstvi ne uspe, neposredno kazensko in materialno odgovoren investitorju

45

Dosledno spoštovanje vseh določil prostorskega akta, pridobitvi vseh okoljskih mnenj, soglasij ali dovoljenj
in upoštevanju zakonodaje s področja graditve.
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za vso nastalo škodo. Tako določilo o kazenski in materialni odgovornosti stranskega
udeleženca bi moralo biti zapisano v Gradbenem zakonu.
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7 GRADBENO DOVOLJENJE – UPRAVNA ODLOČBA
7.1 ODLOČBA
Gradbeno dovoljenje je upravna odločba46, ki se izda v pisni obliki. Izrek gradbenega
dovoljenja mora poleg sestavin, ki so predpisane z ZUP za pisno odločbo, vsebovati še
naslednje podatke: opis predvidene gradnje, vrsto objekta s klasifikacijo, parcelne številke
in določitev gradbene parcele, številko projekta z datumom in podatki o projektantu,
številko in datum vseh mnenj z navedbo podatkov o mnenjedajalcu, veljavnost gradbenega
dovoljenja, idr. (GZ, 1. odstavek 46. člena).

7.2 ROK ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA
Upravni organ mora po prejemu popolne vloge odločiti o izdaji gradbenega dovoljenja v
roku dveh (2) mesecev. Če je potrebno usklajevanje z menjedajalci ali nadomeščanje mnenj
se rok za izdajo odločbe podaljša na tri (3) mesece.
Organ mora ves čas poteka postopka budno paziti na varstvo pravic vseh udeležencev in
tudi na ekonomičnost postopka.

7.3 VROČITEV GRADBENGA DOVOLJENJA
Odločbe, sklepe ter druge dokumente, od vročitve katerih začnejo teči roki, se mora vročiti
(z vročilnico po ZUP) osebno tistemu, komur so namenjeni (ZUP, 87. člen). Pravilna vročitev
in datum vročitve so zelo pomembni, saj od dne pravilno vročenega dokumenta začnejo
teči roki za določitev dokončnosti odločbe in za vložitev morebitne pritožbe.
Gradbeno dovoljenje je potrebno poleg strankam v postopku, obvezno vročiti tudi vsem
soglasodajalcem, Inšpektoratu RS za okolje in prostor in občini.
Sestavni del gradbenega dovoljenja je tudi dokumentacija, ki se skupaj z odločbo
(gradbenim dovoljenjem) vroči samo investitorju.

46

ZUP v 210. členu določa obliko, način izdaje in sestavne dele odločbe. Pisna odločba mora obvezno
vsebovati: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu. Če se odločba izda v fizični
obliki tudi podpis uradne osebe in žig organa. Če pa se izda v elektronski obliki, varna elektronska podpisa
uradne osebe in organa.

53

7.4 PRAVNA SREDSTVA
Zoper gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala upravna enota je v roku osem (8) dni po vročitvi
dovoljena pritožba. Zoper gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojno ministrstvo, pritožba ni
dovoljena, dovoljen je le upravni spor.
Obnovo postopka lahko zahteva samo stranka, ki bi morala sodelovati v upravnem
postopku kot stranski udeleženec, a ji taka možnost ni bila dana. Obnova se dovoli samo v
primeru, če bi z obnovo prišlo do drugačne odločitve. Predlog za obnovo se lahko zahteva
samo v roku dveh (2) mesecev po začetku gradnje.
Gradbeno dovoljenje se lahko tudi razveljavi ali odpravi v primeru, da je izdano za gradnjo
objekta za katerega je potrebno pridobiti presojo vplivov na okolje, a take presoje si
investitor ni pridobil. Če je objekt že zgrajen skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, ki
je sicer predmet postopka razveljavitve ali odprave, in sicer do faze grobih gradbenih del in
bi se tako nesorazmerno posegalo v že pridobljene pravice ali pravne koristi investitorja,
upravni organ ugotovi le nezakonitost gradbenega dovoljenja.
Zaradi take ugotovitve ni mogoče uvesti inšpekcijskega postopka.
Razveljavitev gradbenega dovoljenja lahko zahteva tudi investitor.
Če se odpravi gradbeno dovoljenje se odpravi tudi uporabno dovoljenje.

7.5 DOKONČNOST, PRAVNOMOČNOST IN IZVRŠLJIVOST ODLOČBE
To so trije zelo pomembni upravnopravni termini, ki utemeljujejo vsako v upravnem
postopku izdano odločbo oziroma sklep. Stranke morajo biti na te termine izredno pozorne,
saj so vezani na določen rok za vložitev morebitne pritožbe oziroma drugega pravnega
sredstva.

7.5.1 PRAVNOMOČNOST
Pravnomočna odločba je nekakšna garancija47, ki zagotavlja pravno varnost.
Odločba postane pravnomočna (ZUP, 225. člen), ko se ne more več izpodbijati v upravnem
sporu ali v drugem sodnem postopku in je stranka z njo pridobila določene pravice oziroma
so ji bile naložene kakšne obveznosti. Če se odločba izpodbija v upravnem sporu ali drugem
sodnem postopku, pa se s sodno odločbo ne odpravi oziroma razveljavi, postane

47

Predstavlja trdnost, trajnost in nespremenjenost izdane odločbe.
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pravnomočna tedaj, ko postane pravnomočna sodna odločba, s katero je bilo odločeno o
njeni zakonitosti.
Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in sprememba namembnosti objekta se
lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Če se na izdano gradbeno dovoljenje ne pritoži nobena od strank v postopku, postane
gradbeno dovoljenje z dokončnostjo tudi pravnomočno. Pravnomočno gradbeno
dovoljenje se ne more izpodbijati v upravnem sporu.
Poznamo formalno in materialno pravnomočnost, pravijo Koselj idr. (2012, str. 191) in v
nadaljevanju pojasnjujejo: Formalna pravnomočnost pomeni to, da postane dokončna
odločba tudi pravnomočna in da zoper tako odločbo ni več mogoče sprožiti upravnega
spora; Materialna pravnomočnost pa pomeni, da bo pravnomočno postalo tisto gradbeno
dovoljenje: zoper katero ni bila vložena pritožba, oziroma je bila z drugostopenjsko odločbo
pritožba ali zavrnjena ali zavržena; zoper katero ni bila vložena tožba, oziroma je upravno
sodišče v upranem sporu razsodilo, da tožba ni utemeljena.

7.5.2 DOKONČNOST
Odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, je dokončna. Z dokončnostjo lahko
stranka prične izvajati pravico, če zakon ne določa drugače (ZUP, 1. odstavek 224. člen).
Tudi Koselj idr. (2012, str. 191) pravijo, da o dokončnosti odločbe govorimo takrat, ko se ta
ne more več izpodbijati s pritožbo.
Gradbeno dovoljenje postane dokončno: kadar ni bila vložena pritožba; kadar vse stranke
v postopku, ki bi lahko vložile tožbo, podajo izjavo da se z nameravano gradnjo strinjajo; če
pritožbe ne vloži upravičena oseba; če je pritožba vložena prepozno48; kadar gradbeno
dovoljenje izda pristojno ministrstvo (pritožba ni dovoljena, ampak le upravni spor).
V primeru nedovoljene pritožbe postane odločba prve stopnje dokončna z dnem, ko se
vroči stranki, komentirata Androjna & Kerševan (2006, str. 436) in nadaljujeta, da z dnem,
ko postane odločba dokončna, postane tudi formalno pravnomočna, če zoper njo ni
dovoljen upravni spor.

7.5.3 IZVRŠLJIVOST
Gradbeno dovoljenje je izvršljivo, ko postane pravnomočno.

48

Pritožnik zamudi 8 dnevni rok v katerem bi lahko vložil pritožbo.
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Kdaj postane odločba izvršljiva določa ZUP (224. člen) in pravi, da postane izvršljiva:
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-

ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena;

-

ko poteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena;

-

ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži njene izvršitve49;

-

ko se vse stranke odpovedo pravici do pritožbe;

-

ko se drugostopenjska odločba vroči stranki, s katero je pritožba zavrnjena oziroma
sklep s katerim se pritožba zavrže.

V odločbah, ki jih izdajo gradbeni inšpektorji, pritožba ne zadrži njene izvršitve.
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8 PRAVNA SREDSTVA
Da pri odločanju v upravnem postopku ne bi prihajalo do zanemarjanja ali celo zlorab
načela zakonitosti in s tem načela enakosti pred zakonom, mora obstajati nadzor. O tem
nadzoru govorita Androjna & Kerševan, 2006 (str. 636) in pravita, da ga morajo opravljati
neodvisni in nepristranski organi, ki so organizacijsko ločeni od organov javne uprave. V
našem pravnem sistemu opravljajo ta nadzor sodišča preko neodvisnih sodnikov.
Zakonitost dokončnih upravnih aktov se preverja v upravnem sporu.
Poznamo redna in izredna pravna sredstva. Redno pravno sredstvo je pritožba. Izredna
pravna sredstva pa so lahko: obnova postopka, sprememba ali odprava odločbe, odprava
ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev ter ničnost odločbe.
Zoper upravni akt, ki ga na prvi stopnji (upravni enoti, Inšpektoratu RS za okolje in prostor,
idr.) izda upravni organ, je praviloma dovoljena pritožba, ki jo rešuje drugostopenjski
(instančni) organ.
Instančnost odločlanja pomeni, da lahko drugostopenjski organ presoja vsebino odločitve
prve stopnje z vseh vidikov pravilnosti in zakonitosti izdane odločbe.
»Ustavno sodišče izrecno poudarja, da je ustavna pravica posameznika do pritožbe
samostojna pravica.« (Androjna & Kerševan, 2006, str. 653)

8.1 KRŠITEV PRAVIC V POSTOPKU
Za ugotavljanje kršitev pravic v postopku morajo obstajati pritožbeni razlogi, ki jih določa
(ZUP, 11. člen) in se nanašajo na:
-

neuporabo ali napačno uporabo materialnega predpisa;

-

nepopolno ali napačno ugotovitev dejanskega stanja;

- kršitve pravil postopka;
in v nadaljevanju določa bistvene kršitve pravil upravnega postopka, ki so predvsem:
-

odločbo izda stvarno nepristojni organ;

-

stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost udeležbe v postopku;

-

stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe;

-

stranke ne zastopa zakoniti zastopnik;

-

pooblaščenec nima pooblastila;

-

uporaba jezika v postopku (narodnostni manjšini);
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-

postopek vodi oseba, ki bi se morala po zakonu izločiti;

-

odločbe se ne da preizkusiti.

Kadar ob reševanju pritožbe organ, ki je odločbo izdal, ugotovi, da je bil izvedeni postopek
nepopoln in je to vplivalo na odločitev v zadevi, postopek dopolni in izda novo odločbo
skladno z določili ZUP (243. člen). Enako postopa tudi v primeru, ko pritožnik predloži nova
dejstva in dokaze, ki bi utegnili bistveno vplivati na odločitev, a tega ni mogel storiti prej,
ker mu v postopku pred izdajo odločbe taka možnost ni bila dana.
Tudi v primeru, ko je pred izdajo gradbenega dovoljenja predpisana obvezna predhodna
izvedba ugotovitvenega postopka, a ta ni bil izveden, mora organ prve stopnje le-tega
naknadno izvesti (ZUP, 244. člen) in stranki dati možnost, da se izreče o vseh dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembni za izdajo pravilne in zakonite odočbe. In izdati novo odločbo.
Pri dopolnitvi postopka mora organ obvezno upoštevati vsa zakonska določila, ki varujejo
udeležence v postopku. Kršitev pravice udeležiti se postopka in biti v njem zaslišan kot
stranka, je podlaga za ugotovitev nezakonitosti izpodbijane odločbe in posledično za njeno
odpravo.

8.2 PRAVICA DO PRITOŽBE
Ustava RS (25., 157. in 158. člen) zagotovlja vsakemu državljanu pravico, da lahko izpodbija
nepravilen in nezakonit upravni akt, ki je izdan v določenem upravnem postopku, kar mu je
omogočeno preko uporabe pravnih sredstev.
»Pravica do pritožbe je temeljno načelo ZUP-a. Samo z zakonom je mogoče predpisati, da
v posameznih upravnih zadevah pritožba ni dovoljena, če je na drugi način zagotovljeno
varstvo pravic in zakonitosti.« (Grafenauer, 2001, str. 185)
Uporabo pravnih sredstev zoper odločbe, izdane v upravnih postopkih omogočajo določila
ZUP in jih delimo na redna in izredna pravna sredstva.
S pravnim sredstvom se odločba lahko: odpravi, razveljavi, spremeni ali izreče za ničino.
Pritožba je redno pravno sredstvo (devolutivno in suspenzivno) pravi Jerovšek (2007, str.
138) in pojasnjuje:
-

redno je, ker je ponavadi vedno dovoljena pritožba;

-

devolutivno je, ker o njej odloča organ druge stopnje (vsa redna pravna sredstva so
devolutivna);
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-

suspenzivno je, ker pritožba navadno zadrži izvršitev odločbe do odločitve o pritožbi
(večina rednih pravnih sredstev je suspenzivnih), razen odločbe gradbenega
inšpektorja50.
Izredna pravna sredstva praviloma niso suspenzivna.
Zoper gradbeno dovoljenje, ki ga na prvi stopnji izda upravna enota, je dovoljena pritožba
v osmih (8) dneh po njeni vročitvi. Kadar pa gradbeno dovoljenje na prvi stopnji izda
pristojno ministrstvo, GZ določa, da pritožba ni dovoljena. Dovoljen je samo upravni spor.
Pravico do pritožbe zoper gradbeno dovoljenje, ki ga je izdal prvostopenjski organ t.j.
upravna enota, ima vsaka stranka51. Pritožba se vloži v osmih (8) dneh po vročitvi odločbe.
Pritožbo lahko vloži tudi vsaka druga oseba (ZUP, 229. člen), če odločba posega v njene
pravice ali pravne koristi in sicer v roku, ki je določen za stranko.
Če osebi, ki bi morala biti v postopku udeležena kot stranski udeleženec, odločba ni bila
vročena, lahko v roku, ki ga ima stranka za vložitev pritožbe, zahteva skladno z določilom
ZUP (229. člen) vročitev odločbe in nato lahko vloži pritožbo v enakem roku, kot je določen
za stranko. Če organ zahtevi za vročitev odločbe ne ugodi, zahtevo s sklepom zavrže.
Dovoljena je pritožba v roku 15 dni od vročitve takega sklepa.
»Za pravno sredstvo lahko rečemo, da je predpisano procesno dejanje, ki ima namen
varovati pravice in pravne koristi strank in razjasniti dejstva, ali je upravni organ v upravnem
postopku deloval v skladu s predpisanimi zakoni in pravilno odločal o stvari.« (Jerovšek,
2007, str. 137).

8.3 IZPODBIJANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA PO DOKONČNOSTI IN
PRAVNOMOČNOSTI
Odločba – gradbeno dovoljenje je posamičen (obličen) upravni akt, ki ga izda pristojna
upravna enota ali pristojno ministrstvo.
Gradbeno dovoljenje postane dokončno:

50
51

-

ko se vroči vsem strankam in poteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena
(takrat nastopi istočasno dokončnost in pravnomočnost);

-

ko se vsem strankam vroči drugostopenjska odločba, s katero je pritožba zavrnjena;

-

ko poteče 30 dnevni rok za vložitev tožbe in ta ni bila vložena;

Pritožba zoper odočbo gradbenega inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.
To so: investitor, stranski udeleženci, soglasodajalci, občina, itd.
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-

ko poteče 15 dnevni pritožbeni rok zoper sodbo prvostopenjskega (upravnega)
sodišča in pritožba ni bila vložena;

- ko Vrhovno sodišče pritožbo zavrne ali zavrže.
Pravnomočnost pomeni trajnost, trdnost in nespremenljivost izreka odločbe in temelji na
načelu prepovedi poseganja v že pridobljene pravice ali naložene obveznosti ter zaupanje
v pravno državo.
V skrajnem primeru se lahko dokončno in pravnomočno gradbeno dovoljenje, zaradi napak
storjenih v postopku, ki imajo za posledico izdajo nezakonite odločbe, uporabijo izredna
pravna sredstva, s katerimi se po dolčobah XVI. poglavja ZUP lahko zahteva:
-

obnova upravnega postopka;

-

odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici;

-

varstvo zakonitosti;

-

izredna razveljavitev odločbe;

-

ničnost odločbe.

8.4 PRAVICA DO SODNEGA VARSTVA
Javna uprava v okviru svojih pooblastil vodi zelo veliko razničnih upravnih postopkov. Te
postopke vodijo »samo« ljudje, ki so zmotljvi in pri svojem delu lahko naredijo tudi napake.
Nadzor nad izdanimi upravnimi akti izvajajo od uprave neodvisna sodišča.
Ustava RS in zakoni omogočajo vsakemu, ki v okviru upravnega postopka uveljavlja
kakršnekoli zahteve ali pravne koristi, da za zavarovanje le-teh uporabi vsa razpoložljiva
pravna sredstva, s katerim se preverja pravilnost in zakonitost izdanega upravnega akta
(sklepa ali odločbe).
Kdaj se lahko izpodbija upravni akt določa ZUS v 27. členu. Razlogov za to je več:
-

v postopku ni bil pravilno uporabljen ali sploh ni bil uporabljen materialni zakon;

-

kršena so bila temeljna načela ZUP;

-

nepravilno ali nepopolno je bilo ugotovljeno dejansko stanje;

-

iz razlogov, zaradi katerih se upravni akt izreče za ničnega.

Upravni akt je lahko nezakonit, ker ne temelji na pravilno ugotovljenem dejanskem stanju
ali ker se v postopku niso upoštevala pravila postopka, ki so predpisana z zakonom, pravita
Androjna & Kerševan (2006, str. 454) in v nadaljevanju še pojasnita, da nezakonit upravni
akt ne more obstajati, ker je v nasprotju s pravnim redom52.

52

Kar je v nasprotju s pravnim redom, je potrebno zaradi javnega interesa popraviti.
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ZUS v 5. členu določa, da o upravnem sporu odloča sodišče, ter da se v upravnem sporu
lahko izpodbijajo le:
-

tisti akti (odločbe in sklepi), v katerih je postopek odločanja v zadevi končan in so
bili na podlagi rednih in izrednih pravnih sredstev odpravljeni ali razveljavljeni;

-

akti s katerimi je bil postopek odločanja obnovljen, ustavljen ali končan;

-

če tožniku ni bil upravni akt izdan ali v predpisanem roku vročen.

Upravni spor se začne na podlagi tožbe tožnika (ZUS, 17. člen), ki jo vloži pri pristojnem
Upravnem sodišču. Tožnik je oseba, ki je bila v upravnem postopku stranka53. Lahko jo vloži
tudi oseba, kateri je bila z dokončnim sklepom zavrnjena pravica do udeležbe v postopku
izdaje upravnega akta.
Oškodovana stranka lahko zoper upravni akt, s katerim je bil postopek končan, v 30 dneh
od vročitve vloži tožbo (ZUS, 1. odstavek, 28. člena). Tožbo se vloži pri pristojnem Upravnem
sodišču in s tem dejanjem se sproži upravni spor. Stranka sme sprožiti upravni spor tudi
zaradi molka organa54, če ta v zakonitem roku ne odloči o strankini pritožbi.
Sodišče presoja upravni akt (dokončno gradbeno dovoljenje) v mejah tožbenega predloga,
ni pa vezano na tožbene razloge (ZUS, 40. člen) in o sporu odloči s sodbo, ki jo sprejme
senat z večino glasov (ZUS, 61. člen).
Sodišče lahko tožbo kot neutemeljeno zavrne (ZUS, 63. člen), če ugotovi:
-

da se je ugotovitvni postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta
(gradbenega dovoljenja) vodil pravilno in je odločba pravilna in zakonita;

-

da je akt, ki se izpodbija nezakonit, vendar ta ne posega v pravice pritožnika;

-

če se je postopek vodil nezakonito in sodišče to kršitev samo odpravi;

Tožbi lahko sodišče (ZUS, 64. in 64a. člen) ugodi, če ugotovi:
-

da ga je izdal nepristojen organ;

-

da je upravni akt nezakonit in se je z njim posegalo v tožnikove pravne koristi;

-

da je bilo nepopolno in zmotno ugotovljeno dejansko stanje;

-

da so bila bistveno kršena pravila postopka;

-

da materialni predpis ni bil pravilno uporabljen ali sploh ni bil uporabljen;
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To so zavezanec, stranski udeleženci in stranke z interesi, zastopniki javnega interesa, občine, …
To pomeni, da drugostopenjski organ ni odločil o pritožbi v zakonsko predpisanem roku (običajno dveh
mesecih ali krajšem, če tako določa posebni predpis).
54
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Zoper sodbo upravnega sodišča je dovoljena pritožba (ZUS, 73. člen) v roku petnajst (15)
dni od njene vročitve. Pritožbo stranke vložijo pri sodišču, ki je kot prvostopenjski organ
izdalo sodbo. O tej pritožbi kot drugostopenjski organ odloča Vrhovno sodišče RS (VS).
Vrhovno sodišče lahko pritožbo kot neutemeljeno zavrne in potrdi sodbo sodišča prve
stopnje, če spozna, da niso podani razlogi, zaradi katerih se sodba lahko izpodbija, in ne
razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti (ZUS, 76. člen). Če pa spozna, da je
pritožba utemeljena zaradi bistvenih kršitev postopka, pa tega samo ne opravi, pritožbi
ugodi in vrne postopek prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje (ZUS, 77. člen).

8.4.1 OBNOVA POSTOPKA
Upravni postopek se lahko obnovi v primerih (ZUP, 260. člen), ko je končan z dokončno
odločbo55, zoper katero ni rednih pravnih sredstev in sicer v nalednjih primerih:
-

če nastopijo nova dejstva in dokazi, ki bi utegnili spremeniti izrek odločitve;

-

če je bila odločba izdana na podlagi ponarejenih listin ali krivega pričanja;

-

če odločba temelji na sodbi, ki je bila kasneje pravnomočno spremenjena,
razveljavljena ali odpravljena;

-

če je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih neresničnih navedb;

-

če je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi se morala izločiti;

-

če je odločbo izdala uradna oseba, ki za to nima pooblastila;

-

če osebi, ki bi morala sodelovati v postopku taka možnost ni bila dana;

-

če stranke ni zastopal tisti, ki jo po zakonu lahko zastopa.

Obnovo postopka lahko predlaga stranka v enomesečnem roku (ZUP, 263. člen), zaradi
različnih obnovitvenih primerov in sicer od dneva:
-

ko je mogla navesti nova dejstva oziroma dokaze;

-

ko je izvedela za pravnomočno sodbo;

-

ko je izvedela za ustavitev postopka;

-

ko bi lahko uprabila nov upravni ali sodni akt (sodbo, odločbo, sklep);

-

ko je izvedela za obnovitveni razlog;

-

ko je bila odločba izdana;

-

ko je izvedela za izdano odločbo.

O dovolitvi obnove postopka odloča tisti organ (prve ali druge stopnje), ki je odločbo s
katero je bil postopek zaključen in na katero se predlog nanaša, tudi izdal (ZUP, 266. člen).
O dovolitvi obnove postopka izda organ sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
Predlog za obnovo postopka praviloma ne zadrži izvršitve odločbe, glede katere se predlog

55

Gradbeno dovoljenje je lahko istočasno dokončno in pravnomočno.
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nanaša. Kadar pa se s sklepom dovoli obnova postopka, ta zadrži izvršitev odločbe, ki je
predmet obnovitvenega postopka (ZUP, 272. člen).
Po končanem obnovljenem postopku ima organ na voljo tri možnosti:
-

staro odločbo lahko pusti v veljavi;

-

odločbo razveljavi z učinki »za vnaprej«;

-

odločbo odpravi z učinki »za nazaj«.

Katero od treh možnosti bo organ uporabil, je v njegovi diskrecijski pravici.

8.4.2 SPREMEMBA IN ODPRAVA ODLOČBE V ZVEZI Z UPRAVNIM SPOROM
Zoper gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala upravna enota se praviloma lahko vloži pritožba.
O njej odloča upravni organ druge stopnje (instančni organ), ki izda dokončno odločbo
zoper katero ni možnosti pritožbe. Po končanem upravnem postopku je možna tožba, s
katero se začne upravni spor. V primeru upravnega spora je tožena stranka organ druge
stopnje.
Organ, zoper odločbo katerega je bil pravočasno sprožen upravni spor, postopa tako:
-

da ugodi vsem tožbenim zahtevkom, ne da bi s tem kršil pravice koga drugega;

-

svojo odločbo lahko odpravi ali spremeni iz razlogov, zaradi katerih bi jo lahko
odpravilo sodišče, in sicer vse dokler spor ni končan.
Tudi zoper tako odpravljeno ali spremenjeno odločbo je možen ponovni upravni spor (ZUP,
273. člen), a v tem primeru organ ne sme več sam odločati, ampak mora odločitev prepustiti
sodišču.

8.4.3 ODPRAVA IN RAZVELJAVITEV ODLOČBE PO NADZORSTVENI PRAVICI
Odločbo lahko odpravi ali razveljavi po nadzorstveni pravici samo organ druge stopnje. Če
organa druge stopnje ni, lahko odločbo odpravi ali razveljavi tisti organ, ki je po zakonu
pooblaščen za nadzor nad delom organa, ki je odločbo izdal.
Odločba se lahko odpravi po nadzorstveni pravici (ZUP, 274. člen) šele takrat, ko je izdana
in vročena vsem strankam, in sicer zaradi naslednjih razlogov:
-

če jo je izdal stvarno nepristojen organ (odpravi se lahko v petih letih od dneva, ko
je bila izdana in vročena);

-

če je bila v isti zadevi že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta
upravna zadeva ob enakem dejanskem in pravnem stanju drugače rešena (odpravi
se lahko v petih letih od dneva, ko je bila izdana in vročena);

-

če je odločbo izdal kakšen organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali mnenja
drugega organa, kadar je po zakonu ali podzakonskem aktu to potrebno (odpravi se
lahko v enem letu od dneva, ko je bila izdana in vročena);
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-

če je odločbo izdal krajevno nepristojen organ (odpravi se lahko v enem letu od
dneva, ko je bila izdana in vročena).
Zoper tako odpravljeno ali razveljavljeno odločbo ni dovoljena pritožba (ZUP, 277. člen),
lahko se sproži samo upravni spor.

8.4.4 IZREDNA RAZVELJAVITEV ODLOČBE
ZUP dopušča, da se zakonita odločba lahko izjemoma razveljavi, če to narekujejo nujni
ukrepi v javnem interesu56, ki jih ni mogoče odlagati oziroma če tudi z drugimi sredstvi ne
bi bilo mogoče uspešno odvrniti nevarnosti, s katerimi bi bile manj prizadete že pridobljene
pravice. Odločba se lahko tudi delno razveljavi in sicer samo toliko, kolikor je nujno
potrebno, da se odvrne nevarnost.
Odločbo, ki jo izda organ prve stopnje, lahko razveljavi samo organ druge stopnje, če tega
organa ni, jo razveljavi vlada. Zoper razveljavitveno odločbo ni dovoljena pritožba. Stranka,
ki zaradi razveljavitve odločbe utrpi škodo, ima pravico do povračila celotne škode. Ko se
odločba izreče za nično, se odpravijo tudi vse pravne posledice57, ki so iz nje nastale.

8.4.5 NIČNOST ODLOČBE
Odločba se lahko kadarkoli izreče za nično po uradni dolžnosti, oziroma na predlog stranke
ali državnega tožilca ali državnega pravobranilca. Za nično se lahko odločba izreče v celoti
ali samo delno. Odločbo lahko izreče za nično tisti organ, ki je odločbo izdal oziroma organ
druge stopnje. Zoper odločbo s katero se je odločilo o ničnosti določene odločbe ali s katero
se je zavrnil predlog naj se določena odločba izreče za nično, je dovoljena pritožba, razen v
primeru, če zoper odločbo organa, ki jo je izdal, pritožba ni dovoljena. Ko se odločba izreče
za nično, se odpravijo tudi vse pravne posledice, ki so iz nje nastale.
Razlogi za izrek ničnosti odločbe so določeni v (ZUP, 279. in 280. člen) in so naslednji:
-

če je bila izdana v upravnem postopku v zadevi iz sodne pristojnosti ali v stvari, o
kateri sploh ni mogoče odločati v upravnem postopku;

-

če bi izvršitev odločbe povzročila kakšno dejanje, ki je kaznivo po kazenskem
zakonu;

-

če je sploh ni mogoče izvršiti;

56

Če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje
vrednosti.
57
To pomeni, da se spremeni pravni položaj stranke. Spremenijo se njegove pravice in obveznosti.
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-

če jo je organ izdal brez zahteve stranke (128. člen ZUP), pa stranka kasneje v to ni
izrecno ali molče privolila;

-

če je bila izdana kot posledica prisiljevanja, izsiljevanja, pritiska ali drugega
nedovoljenega dejanja;

-

če je v njej taka nepravilnost, ki je po kakšni posebni zakonski določbi razlog za
ničnost.

8.4.6 PRAVNE POSLEDICE ODPRAVE IN RAZVELJAVITVE
Organ, ki izve za odločbo, s katero je bil kršen zakon, kršitev pa bi bila lahko razlog za
obnovo postopka oziroma za ničnost, odpravo, razveljavitev ali spremembo odločbe (ZUP,
281. člen), je dolžan o tem brez odlašanja obvestiti organ, ki je pristojen začeti postopek.
Ko se odločba (gradbeno dovoljenje) odpravi, se odpravijo tudi vse pravne posledice, ki so
iz nje nastale. V primeru, ko se odločba (gradbeno dovoljenje) razveljavi, se pravne
posledice, ki so iz nje že nastale, ne odpravijo (ZUP, 281. člen), ne morejo pa nastati nove,
ki izhajajo iz razveljavljene odločbe.

8.5 DRUGE OBLIKE VARSTVA PRAVIC STRANK
Nezadovoljna stranka, ki meni, da je bila v postopku pri upravnem organu kakor koli
oškodovana, lahko to prijavi upravni inšpekciji na Ministrstvu za javno upravo, ki izvaja
nadzor nad pravilno in zakonito uporabo določil ZUP v upravnem postopku (tudi v postopku
za pridobitev gradbenega dovoljena).
Upravni inšpektor opravi nadzor neposredno pri organu in iz spisne dokumentacije
konkretnega primera, ki je predmet nadzora, ugotavlja ali so kršena pravila upravnega
postopka.
Stranka, ki meni, da so kršene njene človekove pravice in temeljne svoboščine, lahko poda
pobudo Varuhu človekovih pravic RS, ki opravlja neformalno obliko varstva pravic
državljanov.
Oškodovanec, ki je v RS zaradi kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki mu jih
krati država, izrabil vsa možna pravna sredstva, lahko vloži tožbo pred Evropskim sodiščem
za človekove pravice v Strasbourgu.
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9 ZAKLJUČEK
Upravni postopek ureja postopkovna pravila, po katerih se morajo ravnati upravni in drugi
državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Pravila
upravnega postopka so določena v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki določa
natančno zaporedje ravnanj58 pri posameznem odločanju.
Pravne koristi stank (investitorja in stranskega udeleženca) v upravnem postopku zelo
skopo opredeljujeta tako ZUP in GZ, ter drugi materialni zakoni, ki se uporabljajo v
postopkih pri graditvi objektov. Po ZUP ima stranka pravico udeležiti se ugotovitvenega
postopka z namenom, da uveljavi in zavaruje svoje pravice in pravne koristi. Po GZ pa, če
izkaže, da bo nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej vplivala na
njegove pravice in pravne koristi oziroma njegovo nepremičnino (tako na stavbo kot tudi
na zemljišče).
Zakon ne ločuje investitorjev med seboj ampak so tako, kot to določa Ustava, pred zakonom
vsi enaki.
Investitor je lahko vsaka oseba, ki ima na določeni nepremičnini stvarno pravico graditi.
Njen cilj pa je, da v čim krajšem času pridobi dovoljenje za grdnjo.
Stranski udeleženec je imetniki določenih stvarnih pravic na nepremični. Njegove pravne
koristi so tesno povezane z investitorjevo nameravano graditvijo, v smislu, da le-ta ne bo
ogrožala njegovih pravic in pravnih koristi oziroma njegove nepremičnine. Tukaj ločimo dve
koristi:

58

-

neposredne osebne pravne koristi stranskega udeleženca, ki jih določajo zakoni in
podzakonski akti in se odražajo predvsem v doslednem spoštovanju le-teh pri
umeščanju nameravane gradnje v prostor;

-

interes stranskega udeleženca glede: nepozidane okolice, osončenja, razgleda,
miru, vpliva na nepremičnino.

Posamezna dejanja si sledijo na predpisan način in točno določenem vrstnem redu.

66

V primeru «interesa« stranskega udeleženca resnično ne gre za varovanje njegove pravne
koristi, ki izhja iz samega zakona, vendar njegov interes glede teh vrednot vseeno obstaja.
Stranski udeleženec bi moral svoje pomisleke glede (nepozidane okolice, namenske rabe
prostora, razgleda, osončenja, miru, itn.) uveljavljati v fazi sprejemanja oziroma
dopolnjevanja občinskega prostorskega akta. To je faza prostorskega načrtovanja, kjer se
natančno predvidi kakšni pozidavi bo določeno območje namenjeno. S tem aktom se jasno
definira vsebina prostora in seveda pogoje pod katerimi bo tam mogoče graditi.
Investitor ne more in ne sme nositi nobene (niti kazenske niti materialne) odgovornosti
glede nestrinjanja stranskega udeleženca s predvideno gradnjo, ki se v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja sklicuje zgolj na osebne interese. Investitor je pri svoji nameri –
gradnji zgolj dolžan slediti podatkom iz uradnih evidenc (zemljiška knjiga, katastrski načrt,
občinski prostorski načrt) in dosledno spoštovati veljavno zakonodajo, ki se nanaša na
predvideno graditev. Investitor ni kriv, da mu prostorski akt omogoča graditev. Stranski
udeleženec pa ne sme od investitorja neupravičeno zahtevati in pričakovati, da se ta dani
pravici odpove.
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja se začne z vložitvijo zahtevka pri pristojnem
upravnem organu, na pristojni upravni enoti, kjer se nepremičnina nahaja oziroma na
pristojnem Ministrstvu za gradbene zadeve.
Z zahtevkom, ki ga poda investitor na pristojnem upravnem organu, želi uveljaviti svoje
pravice in pridobiti dovoljenje za gradnjo59. Stranski udeleženec pa želi zaščititi svoje
pravice in pravne koristi.
Gradbeno dovoljenje se izda po predhodno izvedenem posebnem ugotovitvenem
postopku. V takem postopku lahko sodeluje večje število stranskih udeležencev.
Ko je investitorjeva vloga popolna60 uradna oseba dejansko začne s postopkom, v katerem
dosledno sledi določilom materialnega predpisa (GZ) ob dopolnilni (subsidiarni) uporabi
ZUP v želji, da čim bolj natančno ugotovi in preveri resnično dejansko stanje, ter vsa dejstva
in okoliščine, ki so pomembna za izdajo pravilne in zakonite odločbe, v našem primeru
dovoljenja za gradnjo.
Če pristojni upravni organ investitorjevi zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja ne ugodi,
lahko ta zoper tako odločitev organa izkoristi vsa redna in izredna pravna sredstva. Poleg

59
60

Npr: stanovanjske hiše, obrtne delavnice, podpornega zidu, itd.
Popolna tehnična dokumentacija PGD, vsa potrebna dokazila, listine in vsa soglasja.
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investitorja lahko vsa pravna sredstva izkoristijo tudi drugi udeleženci v postopku in sicer
tisti:
-

ki z odločitvijo upravnega organa niso zadovoljni, ker menijo, da se z izdanim
gradbenim dovoljenjem posega v njihove pravice in pravne koristi;

-

in tisti ki v postopku izdaje gradbenega dovoljenja niso sodelovali, pa so bili do tega
upravičeni.
Po določilih ZUP je redno pravno sredstvo pritožba. Zoper izdano gradbeno dovoljenje (na
prvi stopnji) je dovoljena pritožba na drugostopenjski (instančni) organ t.j. Ministrstvo za
okolje in prostor v osmih (8) dneh po vročitvi.
Zoper drugostopenjsko odločbo v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva, niti
ni dovoljeno sprožiti upravnega spora. Upravni spor je mogoč zoper prvostopenjsko
odločbo z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču RS v roku 30 dni po prejemu
drugostopenjske odločbe.
Gradbeno dovoljenje je lahko tudi predmet upravnega spora. To je spor med dvema ali več
strankami glede pravilnosti in zakonitosti izdanega gradbenega dovoljenja. Sproži se z
vložitvijo tožbe zoper dokončno gradbeno dovoljenje pri pristojnem upravnem sodišču.
Izredna pravna sredstva so določena v ZUP (XVI. poglavje) in so: obnova postopka;
sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom; odprava in razveljavitev
odločbe po nadzorstveni pravici; izredna razveljavitev odločbe; ničnost odločbe. Uporaba
izrednih pravnih sredstev je dovoljena šele takrat, ko gradbeno dovoljenje61 postane
pravnomočno. Namenjena so temu, da lahko stranka s tem dejanjem preveri pravilnost in
zakonitost izdanega dovoljenja.
V inšpekcijskem postopku, ki ga zaradi nedovoljene gradnje po uradni dolžnosti vodijo
gradbeni inšpektorji, je zavezanec investitor določene nedovoljene gradnje, oziroma lastnik
zemljišča na katerem se gradi. Nekateri zavezanci praviloma nasprotujejo izrečenim
inšpekcijskim ukrepom z enim samim namenom, in sicer, da bi inšpekcijski postopek
zavlačevali in s tem pridobivali na času62, drugi pa se upravičeno poslužujejo pravnih
sredstev z namenom, da bi dokazali, da je inšpektor nepravilno ugotovil dejansko stanje ali
napačno uporabil materialni predpis. V obeh primerih se zavezanci poslužujejo rednih in
izrednih pravnih sredstev.
Gradbeni inšpektorji morajo pri svojem delu uporabljati materialni predpis (GZ) in voditi
inšpekcijski postopek po določilih (ZIN in ZUP), kar pomeni, da se zavezanec lahko na vsak

61
62

Odločba.
Čim več časa zavlačevati rok za izvršbo in v tem času pridobiti gradbeno dovoljenje.
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inšpektorjev izdelek (odločbo, sklep) večkrat pritoži. Lahko predlaga in zahteva karkoli
(izločitev inšpektorja iz postopka, odpravo določenega sklepa ali odločbe, poda predlog za
podaljšanje roka, itd.) in inšpektor mora skladno z določili ZUP o vsaki taki zahtevi stranke
tudi odločati in odločiti. Zoper vsako izdano odločbo ali sklep pa ima zavezanec možnost,
da uporabi vsa zakonita pravna sredstva63, zato inšpekcijski postopki zoper določene
posameznike64 trajajo nenormalno dolgo in kot taki bodejo v oči in so upravičeno
izpostavljeni medijski pozornosti in kritiki družbe. Trenutni pravni red (GZ in ZUP) pri nas
deluje tako, da je neuka in šibkejša stranka65 v primerjavi z močnejšo stranko66 v slabšem
položaju. Šibkejši inšpekcijski zavezanec (črnograditelj) se praviloma ne poslužuje pravnih
sredstev in gradbeni inšpektor pripelje svoj inšpekcijski postopek do izvršljivosti odločbe v
zelo kratkem času. Pri močnejših inšpekcijskih zavezancih (črnograditeljih) pa se ta
postopek, zaradi posluževanja pravnih sredstev, vleče v nedogled in to lahko traja leta in
leta.
Gradbeni inšpektorji so represiven državni organ, ki po uradni dolžnosti in v javnem
interesu izvajajo inšpekcijski nadzor nad gradnjo in uporabo objektov. Inšpekcijskemu
zavezancu z odločbo naložijo: da v določenem roku odpravi ugotovljene nepravilnosti; da v
določenem roku odstranijo nedovoljeno zgrajen objekt ali del objekta itd. Če želijo biti pri
svojem delu uspešni v smislu, da bi inšpekcijski postopek v čim krajšem času pripeljali do
izvršitve odločbe – t.j. rušitve nedovoljeno zgrajenega objekta ali dela objekta, bi morali
inšpektorji odločati po svojem – posebnem zakonu67 in ne po načelih ZUP68, tako kot ga
imajo: policija, FURS, redarji idr.69
Če si želimo, da bodo gradbeni inšpektorji v svojih postopkih hitri in uspešni, je potrebno
na področju sedaj veljavne zakonodaje (GZ in ZUP) nekaj radikalnega spremeniti.
Inšpekcijskim zavezancem, ki gradijo brez gradbenega dovoljenja in inšpektorjem
dokazujejo:
-

da ga imajo, čeprav ga v resnici nimajo;

-

da ga sploh ne potrebujejo;

- da kar počnejo sploh ni gradnja;
bi se morala uporaba pravnih sredstev močno omejiti. Dovoljen bi moral biti npr. zgolj
upravni spor ob založitvi določenega zneska za varščino.
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Tega se praviloma poslužujejo premožni občani, ki pooblaščajo znane odvetniške družbe, da jih le-te
zastopajo v inšpekcijskih postopkih.
64
Večinoma gre za premožne, visoko izobražene, dobro situirane in v družbi vplivne posameznike.
65
To so preprosti ljudje (kmetje in delavci) pravioma z nižjo stopnjo izobrazbe in finančno šibki.
66
To so izobraženi ljudje, z višjo stopnjo izobrazbe in finančno močnejši.
67
Takega zakona danes nimajo.
68
Ta omogoča zavezancem preveč ugodnosti.
69
Pripomba - komentar gradbenih inšpektorjev.
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Stranke70, ki sodelujejo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja uporabljajo
oziroma se poslužujejo tako rednih kot tudi izrednih pravnih sredstev z različnimi nameni:
Investitor se jih poslužuje prvenstveno samo, če je to zares nujno potrebno, da bi
upravnemu organu dokazal, da je njegova vloga popolna, ter da ni zadržkov za izdajo
gradbenega dovoljenja.
Stranski udeleženci71, ki jih upravni organ povabi v upravni postopek, ter drugi sosedje, ki
sami zahtevajo vstop v upravni postopek z namenom varovanje svojih osebnih in pravnih
koristi, predstavljajo za investitorja večjo težavo v upravnem postopku. Nekateri od teh
stranskih udeležencev vstopajo v upravni postopek z enim samim in edinim namenom,
nagajati72 investitorju in s tem zavlačevati izdajo gradbenega dovoljenja, oziroma za vsako
ceno preprečiti njegovo izdajo. Drugi, tu gre za posameznike in ozke interesne skupine ljudi,
ki investitorja izsiljujejo73 in ga spravljajo v nezavidljiv položaj.
Stranski udeleženci, ki se poslužujejo teh nizkotnih dejanj nasproti investitorju, so zelo
dobro poučeni oziroma zelo doro vedo kaj predpisuje GZ in ZUP. Zavedajo se, da jim zakon
dovoljuje zelo veliko in da imajo posledično s tem v upravnem postopku veliko moč in to se
kaže v teh pritlehnih dejanjih kot so: neupravičeno nasprotovanje, nagajanje, šikaniranje
itn. Za tako početje tudi niso kazensko odgovorni.
Stranski udeleženci, ki uveljavljajo inštrument pravice do pravnih koristi zgolj z namenom,
da škodijo investitorju, da neupravičeno zavlačujejo postopek in ga izrabljajo tudi za osebno
okoriščanje, bi morali biti za taka svoja dejanja tako kazensko kot tudi odškodninsko
odgovorni.
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Investitor, stranski udeleženci, stranke z interesom, ...
To so predvsem neposredni sosedje mejaši.
72
Predvem zaradi dolgoletnih medsosedskih sporov in osebnih zamer, ki z gradnjo nimajo nič skupnega.
73
Svoje soglasje za gradnjo pogojuje z materialno ali finančno odškodnino, ki praviloma upravnemu organu
ni znana.
71
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26/13, 61/17 – GZ, 61/17 – ZureP-2 in 37/18);
Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l.RS, št. 37/18);
Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur.l.RS, št. 75/05, 86/06, 47/08,
58/10 in 9/18);
Pravilnik o stroških v upravnem postopku (Ur.l.RS, št. 86/05);
Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l.RS, št. 55/08, 61/17 – GZ in 36/18);
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Ur.l.RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.);
Tehnična smernica TSG – V – 006: 2018 - Razveščanje objektov (Ur.l.RS, št. 61/17 in 72/17popr.)

DRUGI VIRI
Razgovor z arhitekti Društva primorskih arhitektov v Novi Gorici, od februarja do junija
2018.
Razgovor z gradbenimi inšpektorji MOP-IRSOP OE Koper, od aprila do junija 2018.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
RS

Republika Slovenija

GZ

Gradbeni zakon

ZAID

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti

ZureP-2

Zakon o urejanju prostora

ZGO-1

Zakon o graditvi objektov

ZureP-1

Zakon o urejanju prostora

ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku

ZUT

Zakon o upravnih taksah

ZDU-1

Zakon o državni upravi

ZJC

Zakon o javnih cestah

ZCes

Zakon o cestah

ZVKD-1

Zakon o varstvu kulturne dediščine

ZON

Zakon o ohranjanju narave

ZV

Zakon o vodah

URS

Ustava Republike Slovenije

ZUS-1

Zakon o upravnem sporu

VS

Vrhovno sodišče

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

IRSOP

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

UE

Upravna enota

PGD

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
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