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POVZETEK
Spoštovanje vladavine prava, ki se uresničuje preko sistema delitve oblasti, ter
spoštovanje določb zakonov, tako procesnih kot tudi materialnih, je bistvo vsake pravno
urejene demokratične družbe in predstavlja podlago za njeno zakonito delovanje. Pomen
zakonitega, učinkovitega ter pravno procesno pravilnega postopanja države oziroma
državnih organov pa najbolj pride do izraza takrat, kadar slednji, državni organi, izvršujejo
politiko države v praksi, torej v konkretnih situacijah. Slednje, torej ukrepanje državnih
organov, ko le-ti v realnem življenju izvajajo zakone, predstavlja rdečo nit vsebine
magistrskega dela, ki se prepleta skozi analizo stopnje zakonitega, učinkovitega ter v
celoti pravno procesno pravilnega postopanja upravnih enot, kot dekoncentriranih
organov državne uprave, kadar le-te vodijo upravne postopke in o njih odločajo, torej,
kadar posameznikom podeljujejo pravice ali jim kot varuhinje javnega interesa nalagajo
obveznosti. Kritična analiza pravno procesne pravilnosti pri navedenih upravnih postopkih
je v magistrskem delu predstavljena tako na tistih upravnih postopkih, ki se začnejo na
zahtevo stranke → izdaja gradbenih dovoljenj, kot tudi tistih, ki jih upravne enote začnejo
po uradni dolžnosti → postopek odmere nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije
prostora, torej, ko se le-te pojavijo izključno z namenom varovanja javnega interesa. Ker
pa mora biti varovanje javne koristi oziroma javnega interesa in zakonite koristi
posameznika pri reševanju posameznih konkretnih upravnih zadev temeljno vodilo
vsakega upravnega organa, morajo biti tudi načini za uresničitev slednjega učinkoviti. To
pa lahko dosežemo le ob upoštevanju temeljnih načel upravnega postopka in zatorej sta
obravnavana postopka v magistrskem delu analizirana v okviru in na podlagi slednjih, ki
predstavljajo tako imenovane minimalne procesne standarde ter omogočajo in olajšajo
presojo zakonitosti ter učinkovitosti pri vodenju upravnih postopkov.
S pomočjo rezultatov ankete, izvedene v novembru 2010, o pravno procesni pravilnosti pri
vodenju obravnavanih postopkov za leti 2008 in 2009, je v zaključku magistrskega dela
predstavljena in kritično razložena analiza z rezultati raziskave, ki pričajo o doseženi
oziroma v določenih primerih nedoseženi stopnji zakonitosti in učinkovitosti pri vodenju
obeh upravnih postopkov, predstavljeni pa so tudi predlogi izboljšav. Z vidika pravno
procesne pravilnosti v obravnavanem obdobju sprejetih upravnih odločitev se je preveril in
ovrednotil vpliv stopnje in smeri strokovne izobrazbe, strokovne usposobljenosti uradnih
oseb ter vpliv njihove obremenjenosti oziroma vpliv števila upravnih zadev, ki so jih
uradne osebe v obravnavanem obdobju reševale. Vzporedno z navedenimi elementi, ki jih
na pravno procesno pravilnost sprejetih upravnih odločitev navedeni vplivi imajo, so bile
razkrite tudi vrste napak ter, nenazadnje, identificirano je bilo okolje, kjer so temeljna
načela pravne države najpogosteje kršena.

Ključne besede: zakonitost, učinkovitost, pravno procesna pravilnost, upravna enota,
gradbeno dovoljenje, odmera nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora
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SUMMARY
PROCESS REGULARITY OF ISSUING BUILDING PERMITS AND
COMPENSATION ASSESSMENT FOR INTERVENTION IN SPACE
The respect for rule of law, implemented through a system of separation of powers and
consideration of principles of legality, both procedural and material, is essential to any
regulated democratic society and it represents the foundation for its legal existence. The
importance of legality, efficiency and legal process regularity in the state or national
authorities’ actions can be seen especially when they (the state authorities) implement
state policies in practice, in real life situations. The main content of the Master's work and
its thesis is based on actions executed by state authorities in real-life, which is interwoven
through the analysis of the level of legality, efficiency and fully legal process regularity of
actions of administrative units, which are competent for deciding in administrative
procedures, where they decide whether to grant rights for individuals or to impose them
with obligations, as they are acting as the guardian of public interest. Critical analysis of
legal procedural regularity in the administrative procedures, set out in the Master's work,
is presented on two kinds of administrative procedures - first on those which begin at the
request of the individuals → issuing building permits, as well as those, which are started
upon a official duty of the administrative units → assessment for intervention in space,
and when the administrative units appear for the sole purpose of protecting public
interest. Since it is necessary to protect the public interest and the legitimate interest of
the individuals in all administrative procedures, it is also important that the ways and
methods for achieving it are efficient. This can be achieved only by respecting the
fundamental principles of administrative procedure. Therefore, the analysis of the two
cases presented in the previous sentences, is based on those fundamental principles, socalled minimum procedural standards which enable and facilitate the assessment of the
legality and efficiency in administrative procedures.
Using the results of a survey, conducted on legal procedural regularity in November 2010
in the conduct of the above mentioned administrative procedures (for the years 2008 and
2009), the main thesis of the Master's work is presented in a critical analysis. The results
of the survey demonstrate the level of achieved legitimacy and effectiveness in the two
procedures,
upon
which
improvements
can
be
made.
The
level
of legal procedural regularity was assessed upon the impact of professional education of
civil officers and their professional training on the legality and efficiency and the impact of
their burden or impact of the number of administrative procedures. Parallel to these
elements, which have effect on the legal procedural regularity, there have also been
disclosed different kinds of mistakes that were made. Ultimately, the environment has
been identified in which the basic principles of rule of law are most often violated.
Key words: legality, efficiency, legal procedural regularity, building permit, compensation
assessment for intervention in space
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1 UVOD
Državna uprava je sistem, ki na številnih področjih vpliva na življenje vsakega državljana.
Če za potovanje v drugo državo potrebujemo potni list, smo odvisni od sistema. Če si
omislimo gradnjo hiše, smo znova odvisni od sistema, ki nam izstavi oziroma izda
gradbeno dovoljenje, če kršimo cestnoprometne predpise, nas policija za prekršek
kaznuje, in podobno. V vseh navedenih primerih uradna oseba ponuja oziroma izdaja
določene storitve državne uprave bodisi na željo uporabnika ali sama po uradni dolžnosti.
Spremembe v družbi imajo v zadnjem desetletju močan vpliv na delovanje državne
uprave. Gospodarstvo terja oziroma zahteva večjo učinkovitost in uspešnost delovanja,
stranke, torej državljani in pravne osebe, ki so prejemniki storitev državne uprave, pa
zahtevajo ne le zakonito ukrepanje organov državne uprave, temveč večjo prilagodljivost,
večjo odzivnost in vzpostavitev partnerskega odnosa med javnim in zasebnim sektorjem.
Ugotavljanje in merjenje zakonitega ter učinkovitega delovanja državne uprave postaja
pomembna zahteva ne samo demokratične javnosti, temveč tudi drugih zainteresiranih
subjektov, na primer parlamenta, vlade in gospodarstva, torej vseh, ki presojajo
upravičenost proračunske porabe. In profesionalna, učinkovita in predvsem zakonito
delujoča državna uprava je nujen pogoj za dobro javno upravljanje, ki je eden od stebrov
razvoja vsake države.
Vsebina procesov, katerih namen je bil in še vedno je spremeniti in izboljšati slovensko
državno upravo, se usmerja k dvigu strokovne ravni v njenem delovanju, in sicer od
zagotavljanja minimalnega pogoja, a vseeno zelo pomembnega, zakonitosti, do boljše
oziroma večje učinkovitosti procesov delovanja ter s tem večjega zadovoljstva državljanov
in gospodarskih subjektov oziroma k dosegu pravilnosti njenega delovanja v celoti, vendar
se le nekateri od njih dotikajo državne uprave kot celote. Velika večina projektov in
aktivnosti, katerih namen je bil in je spremljati in izboljšati poslovanje oziroma delovanje
državne uprave, je namreč usmerjenih predvsem na delovanje upravnih enot, kar sicer
glede na dejstvo, da te predstavljajo »servis«, kjer državljani uresničujejo največ svojih
osebnih relacij do države, ni nič presenetljivega, in to vsekakor predstavlja priložnost, da
se uprava v svojem bistvu reformira.
Informacije o učinkovitosti, predvsem pa v celoti pravni pravilnosti delovanja državne
uprave so temelj za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev. Državna uprava jih
potrebuje tako pri iskanju odgovorov na strateška vprašanja kot tudi za sprejemanje
vsakodnevnih odločitev. Vse to so razlogi, ki narekujejo, da morajo biti informacije o
pravilnosti delovanja državne uprave kakovostne, kot vir informacij pa prepoznani vsi
njeni sestavni deli.
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Upravna enota kot dekoncentrirani organ državne uprave na podlagi Zakona o državni
upravi1 deluje na terenu, kjer fizične in pravne osebe prihajajo v neposreden stik z državo.
Nesporno in neizpodbitno je, da jo lahko obravnavamo kot subjekt, kateremu se človek ne
more izogniti. Prvič stopi z njo v stik, ko se še niti ne zaveda svojega obstoja na svetu. In
ko ga ni več, je njegova zadnja življenjska sprememba tako rekoč »post festum«
zabeležena v uradnih evidencah. Od zibelke do groba torej, in v tem času oziroma za čas
obstoja bodisi fizične osebe bodisi pravnega subjekta uradne osebe upravnih enot
odločajo o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi njihovega zahtevka ali po uradni
dolžnosti. Dodelitev pravice, priznanje upravičenosti do nečesa, naložitev obveznosti, vse
to so produkti tako imenovanih upravnih postopkov, ki jih uradne osebe upravnih enot
vodijo na podlagi zakonskih pooblastil ter v skladu z veljavnimi predpisi tako z
materialnega kot procesnega področja in pri vodenju teh postopkov mora uradna oseba
varovati javni interes ter interes in pravice morebitnih nasprotnih udeležencev v postopku.
Upravne enote kot del državne uprave so v svoje delovanje vpeljale mnoge aktivnosti in
analitska orodja, katerih skupni cilj je pridobivanje verodostojnih in zanesljivih informacij o
pravilnosti in znotraj nje zakonitosti ter tudi učinkovitosti upravnega poslovanja. Temelj
vseh teh orodij in aktivnosti je vsebina Uredbe o upravnem poslovanju2 in seveda
računalniška aplikacija »SPIS«, ki z zajemanjem dogodkov iz upravnega delovanja vsake
posamezne upravne enote podpira tako imenovano upravno statistiko, iz katere je možno
črpati podatke o učinkovitosti in pravilnosti upravnega delovanja.
Glede na navedeno, torej na dejstvo, da upravne enote lahko obravnavamo kot ogledalo
državne uprave, sem v nalogi z vidika pravne oziroma z vidika pravno procesne pravilnosti
analizirala in ocenila njihovo delovanje pri vodenju in odločanju v upravnih postopkih. Ker
pa je paleta storitev, ki jih le-te fizičnim in pravnim osebam zagotavljajo, izjemno široka,
sem bila prisiljena, da področje dela, ki je bilo v nalogi analizirano, omejim, pri čemer sem
izhajala iz predpostavke, da obravnavano in v nalogi analizirano področje dela vključuje
vse tako imenovane skupine upravnih storitev, in sicer upravne storitve, katerih izvedba
se izvaja na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti, s tem da izvedba vključuje vse možne
realne situacije, in sicer situacije, kjer prihaja do nasprotja interesov bodisi med
uporabnikom storitve in državno upravo (upravno enoto) kot izvajalcem te storitve bodisi
med samimi uporabniki, torej med strankami v postopku, saj so pri odločanju v upravnih
zadevah organi dolžni varovati na eni strani pravice strank, na drugi pa javno korist in
pravice drugih in učinkovito oziroma pravilno delovanje državnih organov se kaže ravno v
tem, da morajo slednji zagotoviti učinkovito varstvo javnih koristi in v ta namen omogočiti
strankam, da uveljavljajo svoje pravice in pravne korist.
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Zakon o državni upravi (Ur. list RS, št. 52/02, 56/03, 83/03-UPB1, 45/04-ZdZPKG, 61/04, 97/04UPB2, 123/04, 24/05-UPB3, 93/05, 113/05-UPB4, 126/04-ZUP-E, 48/09 – v nadaljevanju ZDU-1)
2
Uredba o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07,
115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10)
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Področje dela, ki je izpolnjevalo vse postavljene zahteve, je bilo nedvoumno in nesporno
področje okolja in prostora, kjer upravne enote na podlagi zahtev strank vodijo upravne
postopke pridobitve gradbenih dovoljenj in postopke, kjer državna uprava po uradni
dolžnosti varuje javni interes, torej postopke, ki jih upravne enote vodijo izključno v
funkciji varovanja javnega interesa (odmera odškodnine oziroma nadomestila zaradi
degradacije in uzurpacije prostora). V nalogi sta bila podrobno analizirana
najpomembnejša upravna postopka, ki se na izbranem področju vodita, in sicer:
•
•

postopek izdaje gradbenega dovoljenja, in
postopek odmere nadomestila zaradi nezakonitega posega v prostor (uzurpacija,
degradacija prostora).

Navedena upravna postopka sta bila analizirana s ciljem ugotovitve stopnje zakonitosti,
učinkovitosti oziroma pravno procesne pravilnosti upravnega delovanja ter vodenja
upravnih postopkov in posledično tudi stopnje ažurnosti pri izvedbi le-teh, torej
upoštevanja ustreznih zakonitih rokov pri odločanju, pri čemer so kot kazalci oziroma
merilo za določitev stopnje obeh navedenih komponent uspešnosti uporabljene določbe
Zakona o splošnem upravnem postopku3, torej procesna pravila ter določbe zakonodaje
oziroma predpisov, ki urejajo področje okolja in prostora, predvsem Zakona o graditvi
objektov4 ter podzakonske prepise. Zgoraj omenjeno odločanje v zakonitem roku ali celo v
razumnem roku pa v praksi predstavlja svojevrsten problem, ki negativno vpliva ne le na
konkurenčnost posameznih investitorjev, temveč celotnega nacionalnega gospodarstva,
saj imajo stranke zaradi predolgo trajajočih postopkov lahko nepopravljive posledice.
Spoštovanje določb procesnih predpisov ter določb predpisov, ki določno oziroma
konkretno urejajo pravice in obveznosti na posameznih področjih, torej materialnih
predpisov, je nedvoumno bistvo vsake demokratične družbe. Odločanje o pravicah in
obveznostih fizičnih ali pravnih oseb v konkretnih zadevah in izdajanje posamičnih aktov
mora temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu in s tem slednje predstavlja izvrševanje,
konkretizacijo zakona in podzakonskih predpisov. Rezultat navedenih procesov odločanj
pa so oblastni posamični pravni akti in prav ti, v konkretnem primeru gradbena dovoljenja
ter akti, s katerimi upravne enote določajo višino nadomestila oziroma kazni zaradi
nelegalnih in nezakonitih posegov v prostor, ki so v raziskavi predstavljeni v magistrskem
delu, preverjeni v kontekstu pravno procesne pravilnosti, katere temeljni in
najpomembnejši elementi oziroma kazalniki so:
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Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1,
119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.),
8/10 – v nadaljevanju ZUP)
4
Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 7/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1,
45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1, (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS,
111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/04, 57/09 Skl.US: U-I-165/098, 108/09, 61/10-Zrud-1 (62/10 popr.) – v nadaljevanju ZGO-1)
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•
•
•
•
•

varovanje človekovih pravic in svoboščin,
zakonitost,
pravna varnost,
nepristranskost,
politična nevtralnost.

Pri ugotavljanju stopnje pravno procesne pravilnosti je bilo prioritetno analizirano in tudi
ugotovljeno:




pravilnost upravnega delovanja pri uresničevanju pravil materialih predpisov, ki na
področju okolja in prostora, oziroma, na v nalogi obravnavanem konkretnem
področju izdaje gradbenih dovoljenj in na področju odmere nadomestila zaradi
uzurpacije in degradacije prostora, določajo vsebino pravic in obveznosti, ter
spoštovanje pravil procesne zakonodaje, ki uporabo pravil navedenih materialnih
predpisov v konkretnih oziroma posamičnih primerih omogoča.

Vodenje upravnih postopkov s področja okolja in prostora zaradi obsežnosti predpisov, ki
urejajo področje graditve objektov oziroma področje poseganja v prostor, ki nesporno ni
neomejena dobrina, ter nenazadnje zaradi posledic, ki jih upravne odločitve imajo za
stranko, bodisi fizično bodisi pravno osebo, in zaradi velikega števila udeležencev, ki v teh
postopkih zaradi varovanja svojih pravic in interesov lahko sodelujejo (investitor,
projektant, organ lokalne skupnosti, mejaši, solastniki, izvedenci in drugi) ter nenazadnje
zaradi najrazličnejših situacij, ki lahko vplivajo na vsebino upravne odločitve, štejemo med
ene izmed najzahtevnejših vrst upravnih postopkov, ki jih na prvi stopnji vodijo upravne
enote. Zato je bilo pomembno, da so se v okviru prizadevanj za čim višjo stopnjo pravno
procesne pravilnosti identificirali tudi dejavniki, ki na to najpomembneje vplivajo, in slednji
je človek, torej uradna oseba, ki v upravni enoti vodi upravne postopke in odloča o
upravnih zadevah, zato se je raziskava dotaknila tudi tega področja. S pomočjo informacij
o stopnji in predvsem o smeri strokovne izobrazbe uradnih oseb, ki opravljajo dela in
naloge s področja okolja in prostora, se je ugotavljal vpliv teh dejstev na kakovost
oziroma pravilnost upravnega dela.

Namen in cilj raziskovanja
Namen magistrske naloge je bil analizirati in oceniti stopnjo zakonitosti, učinkovitosti
oziroma pravno procesne pravilnosti pri delovanju upravnih enot, in sicer na področju
odločanja v upravnih postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestila zaradi
degradacije in uzurpacije prostora.
V okviru raziskave je bil vsem 58 upravnim enotam v Sloveniji posredovan anketni
vprašalnik, ki je bil predhodno, torej pred samo izvedbo anketiranja, vsebinsko analiziran
in praktično preverjen s strani treh načelnikov upravnih enot in tudi s strani uradne osebe
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ministrstva, pristojnega za okolje in prostor. Z analizo odgovorov, ki so bili pridobljeni s
strani anketiranih uradnih oseb, ki v upravnih enotah na upravnem področju okolja in
prostora vodijo in odločajo v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter postopkih odmere
nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora, so bili poleg zakonitosti in
učinkovitosti oziroma pravno procesne pravilnosti ugotovljeni in analizirani tudi dejavniki,
ki na pravilnost upravnega delovanja na splošno najpomembneje vplivajo.
Vodenje upravnih postopkov in reševanje upravnih zadev, kar je nedvoumno temeljna
naloga upravnih enot, se časovno in vsebinsko s pomočjo tako imenovane upravne
statistike spremlja in nadzira že vrsto let. Njena največja pomanjkljivost, zajemanje in
združevanje upravnih zadev po upravnih področjih, ne glede na zahtevnost postopka, je
bila v letu 2003 z uveljavitvijo Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku5
odpravljena, upravna statistika pa v okviru reformnih prizadevanj za dvig učinkovitosti
upravnega delovanja organov državne uprave predstavljena kot kazalnik procesne
pravilnosti vseh primerljivih upravnih organov. Le-ta, torej upravna statistika, ki jo v praksi
podpira računalniška aplikacija »SPIS«, je bila temeljna baza podatkov, iz katere so se
zbirali odgovori anketirancev v raziskavi, zato so bili le-ti v veliki meri verodostojni, pravilni
in zelo uporabni.
Informacije o pravilnosti upravnih odločitev izdaje gradbenih dovoljenj in odmere
nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora v posamezni upravni enoti pa so
temeljile tudi na podatkih, ki jih upravna statistika ne beleži, in sicer na podatkih o vrsti in
teži oziroma vsebini napak, storjenih v upravnih postopkih (analiza, v postopkih
drugostopenjskega organa revidiranih upravnih odločitev upravnih enot) in na tako
imenovanih časovnih evidencah, ki jih podpira računalniška aplikacija »SPIS«, ki temelji
na procesnih rokih, določenih v ZUP, ki ga marsikatera uradna oseba upravne enote
imenuje kar uradniška ustava.
Informacije glede uradnih oseb, ki lahko vplivajo na pravilnost upravnega odločanja pri
izdaji gradbenih dovoljenj in odmeri nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora,
pa so temeljile tudi na podatkih o njihovi kadrovski strukturi (podatki so bili črpani iz
kadrovske evidence, ki jo upravne enote vodijo in evidentirajo v aktih o organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest).

5

Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Ur. list RS, št. 18/03, 7/06)
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Hipoteze
V raziskavi so bile preverjene naslednje postavljene hipoteze:

Hipoteza 1:
Izobrazbena struktura uradnih oseb, ki v upravni enoti vodijo in odločajo v upravnih
postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil zaradi degradacije in
uzurpacije prostora, vpliva na vrsto in obseg napak, storjenih v navedenih postopkih.
(V obdobje raziskovanja so bili vključeni tisti upravni postopki, ki so se začeli v letih 2008 in 2009.)

Uradne osebe, ki v upravnih enotah na področju okolja in prostora vodijo upravne
postopke in odločajo o upravnih zadevah izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil
zaradi degradacije in uzurpacije prostora, imajo različno stopnjo in smer izobrazbe.
Vendar se pri opravljanju del in nalog, za katere so pooblaščene, praviloma srečujejo s
podobnimi problemi in s podobnimi težavami, ki jih je v okviru postopkov reševanja
upravnih zadev potrebno razrešiti in o njih odločiti. Predvideva se, da strokovni kader, ki
poseduje višjo stopnjo izobrazbe bodisi gradbene bodisi upravne oziroma pravne smeri, v
okviru odločanja zagreši manj napak, torej sprejme manj nepravilnih odločitev.
V okviru magistrskega dela se bo poskušalo dokazati, da stopnja in smer izobrazbe
uradnikov, ki v upravni enoti rešujejo upravne zadeve z obravnavanega področja, vpliva
tako na število napak kot na vrsto oziroma vsebino le-teh.

Hipoteza 2:
Število upravnih postopkov oziroma upravnih zadev izdaje gradbenih dovoljenj in odmere
nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji vodijo in o njih
odločajo upravne enote, ne vpliva na čas reševanja le-teh.
(V obdobje raziskovanja so bili vključeni tisti upravni postopki, ki so se začeli v letih 2008 in 2009.)

Uradne osebe v upravnih enotah so pri svojem delu vezane na zakonsko določene roke, v
okviru katerih morajo sprejeti upravno odločitev in število upravnih zadev ne sme vplivati
na čas reševanja le-teh. Učinkovitost oziroma pravno procesna pravilnost upravnega
delovanja, torej vodenja upravnih postopkov oziroma reševanja upravnih zadev, se kaže v
tem, da se kljub večjemu številu upravnih zadev le-te še vedno rešujejo v zakonitem roku.
Z vidika uresničevanja pravic strank velja posebej poudariti pomen odločanja ne le v
zakonitem, temveč v tako imenovanem razumnem roku. Predolgo odločanje o upravnih
zadevah, ki sicer ne prekoračujejo z zakonom določenega roka, sicer ne pomeni
nezakonitega ravnanja, vendar je z vidika strank to vsekakor nelojalno in neetično
dejanje.
V okviru magistrskega dela se bo trditev, da število upravnih zadev v reševanju ne vpliva
na čas reševanja le-teh, poskušalo dokazati.
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Hipoteza 3:
Število upravnih postopkov oziroma upravnih zadev izdaje gradbenih dovoljenj in odmere
nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji vodijo in o njih
odločajo upravne enote, ne vpliva na delež s strani drugostopenjskega organa potrjenih
upravnih odločitev in tudi ne na delež potrjenih odločitev v upravnem sporu.
(V obdobje raziskovanja so bili vključeni tisti upravni postopki, ki so se začeli v letih 2008 in 2009.)

Uradne osebe upravnih enot so pri svojem delu vezane na zakone ter druge zakonske in
podzakonske predpise. Spoštovati morajo tako materialno kot procesno zakonodajo,
ugotoviti dejansko stanje ter ves čas postopka, ne glede na število upravnih zadev, ki jih
uradne osebe rešujejo, ravnati strokovno. Pravilnost upravnega odločanja se kaže v tem,
da so upravne odločitve kljub večjemu številu upravnih zadev, ki jih je potrebno rešiti
oziroma o njih odločiti, zakonite, kar pomeni, da »zdržijo« presojo bodisi v okviru
pritožbenih bodisi tožbenih postopkov.
V okviru magistrskega dela se bo trditev, da število upravnih zadev v reševanju ne vpliva
na število oziroma na delež s strani drugostopenjskega organa potrjenih upravnih
odločitev in tudi ne na delež potrjenih odločitev v upravnem sporu, poskušalo dokazati.

Ocena dosedanjih raziskovanj
Na temo zakonitega, učinkovitega oziroma pravno procesno pravilnega vodenja upravnih
postopkov v državni upravi oziroma upravnih enotah so bile v Sloveniji izvedene številne
raziskave, in sicer bodisi v okviru ne-malega števila reform državne uprave, ki smo jim bili
priča od osamosvojitve Slovenije dalje, bodisi v okviru individualnih, samostojnih raziskav
številnih akterjev, ki se z delovanjem državne uprave ukvarjajo poklicno ali zgolj iz
raziskovalnih oziroma znanstvenih namenov. Številne študije in analize upravnega
delovanja v upravnih enotah ter poskusi izboljšanja in povečanja učinkovitosti le–tega so
bili izvedeni tudi v samih upravnih enotah. Le-to se kaže v najrazličnejših oblikah in
načinih, ki so bili storjeni za dvig kakovosti, pravilnosti in učinkovitosti upravnega
delovanja (na primer sistemi kakovosti, postopki samo-ocenitev).
Raziskave, ki so glede na objekt raziskovanja najbolj sorodne raziskavi, katere rezultati so
predstavljeni in analizirani v magistrski nalogi, so:
-

-

Projekt »Učinkovitost upravnih enot«, doc. dr. Zdravko Pečar, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za upravo, september 2007.
Razvoj sistema meril učinkovitosti kot orodja za analizo stanja in razvoja kakovosti
v upravnih enotah, doc. dr. Zdravko Pečar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
upravo, junij 2003.
Anketa »Vplivi elektronskega poslovanja na delo upravnih enot« (obseg dela,
boljša preglednost dela, ki jo omogoča upravna statistika, povečanje kakovosti
storitev, ki jih upravne enote opravljajo oziroma izvajajo za svoje stranke), Barbara
Gruden, december 2006.
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-

-

Dynamics of building regulations in europe, Henk Visscher, Frits Meijer,
International Conference 25-28 June, Sustainable Urban Areas, Rotterdam, 2007.
Anketa »Lastnost in položaj strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja«,
Ksenija Oblak, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, marec
2010.
Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja v Sloveniji, Tomaž Svetina,
magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, september 2005.
Učinkovitost postopka izdaje gradbenega dovoljenja, Marjana Sladič, specialistično
delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, september 2004.

Metode raziskovanja
Pri izdelavi magistrskega dela so bile uporabljene naslednje znanstveno-raziskovalne
metode:
-

-

metoda anketiranja (izvedba ankete in poglobljena analiza odgovorov),
metoda intervjuja (izvedba intervjuja z načelnico ene izmed upravnih enot, ter
izvedba intervjuja z uradno osebo ministrstva, pristojnega za okolje in prostor)
komparativna oziroma primerjalna metoda (primerjava materialne in procesne
zakonodaje, primerjava obravnavane problematike z Evropsko unijo in Svetom
Evrope, primerjava rezultatov analize ankete),
metoda deskripcije (opisovanje posameznih pojavov),
statistična metoda (zbiranje podatkov in njihova obdelava)

Strnjeni opis poglavij
Magistrsko delo poleg v prvem poglavju predstavljenega uvoda, ki vsebuje obrazložitev
problema in predmeta raziskovanja s postavljenimi hipotezami, namen in cilj raziskovanja,
oceno dotlej opravljenih raziskav in metode raziskovanja, obsega še sedem vsebinskih
sklopov oziroma poglavij, vključno z zaključkom.
V drugem poglavju sta predstavljena pojem in vsebina pravne države kot evropskega in
ustavnega okvira za pravilno in učinkovito delovanje upravnih oblasti, poudarek pa je na
pomenu vladavine prava, delitve oblasti ter temeljnih načel pravne države, predvsem
zakonitosti. V nadaljevanju se magistrsko delo osredotoči na razumevanje zakonitosti,
učinkovitosti oziroma pravno procesne pravilnosti v praksi Evropske unije in Sveta Evrope.
V tretjem poglavju se obravnavana vsebina zoži, in sicer iz evropskega ter ustavnega
oziroma državnega okvira na državno upravo, ki poleg vlade, ki predstavlja tako
imenovani politični del, sestavlja izvršilno vejo oblasti in ki v praksi, torej v realnem
življenju, izvaja zakone ter sprejete politike države. Nadalje sta podrobneje predstavljeni
funkcionalna vloga in strukturna umestitev državne uprave v sistemu oblasti, z
obrazložitvijo njenih nalog, temeljnih načel delovanja in organizacije, s poudarkom na
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upravnih enotah kot dekoncentriranem organu državne uprave, na katerem bo raziskava
magistrskega dela tudi temeljila.
V nadaljevanju so v četrtem poglavju predstavljena razmerja, ki krojijo usodo in življenje
vsakega posameznika in katerim se ne moremo izogniti → to so upravno pravna razmerja,
pri katerih se na nasprotni strani vedno pojavlja država, ki skozi upravni postopek, ki
upravno pravna razmerja ureja in jim določa obliko ter potek, varuje javni interes. Za
varstvo zakonitosti in pravno procesne pravilnosti v upravnih postopkih pa skrbijo in so
podlaga tako imenovana temeljna načela upravnega postopka, katerih interpretacija je
razložena in predstavljena skozi institute zakona, ki ureja upravni postopek, poudarek pa
je tudi na učinkovitosti le-teh.
Zakonitost, učinkovitost oziroma pravno procesna pravilnost pri vodenju in odločanju v
upravnih postopkih na ravni upravnih enot je v petem poglavju magistrskega dela
predstavljena in analizirana na postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in postopku odmere
nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora. Skozi raziskavo aplikacije temeljnih
načel upravnega postopka pri obravnavanih upravnih postopkih in kritično analizo
izvedene ankete pa so v nadaljevanju petega poglavja predstavljeni in razloženi rezultati
opravljene raziskave.
Nadgradnjo predhodnih poglavji predstavlja vsebina šestega poglavja, ki vključuje sklepne
ugotovitve analitično raziskovalnega dela magistrskega dela ter predstavitev bistvenih
ugotovitev raziskave in preveritev postavljenih hipotez. V sedmem poglavju pa je prikazan
prispevek rezultatov izvedene raziskave in njene ugotovitve k stroki in znanosti.
V zadnjem, osmem poglavju so na podlagi celotne vsebine naloge zapisane zaključne
misli.
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2 PRAVNA DRŽAVA KOT EVROPSKI IN USTAVNI OKVIR ZA
PRAVILNO IN UČINKOVITO DELOVANJE UPRAVNIH
OBLASTI
2.1 DRŽAVA, VLADAVINA PRAVA IN POMEN DELITVE OBLASTI
Država je organizacija, ki se v številnih pogledih razlikuje od vseh drugih organizacij. Je
tako imenovana najobsežnejša družbena organizacija oziroma družbeni sistem, ki je
sestavljen iz številnih in različnih podsistemov. Tako kot vsaka druga organizacija ima tudi
država svoje cilje in naloge, ki jih mora uresničevati, saj jo vendarle oblikuje določena
družba, da bi prek nje zadovoljevala določene potrebe in interese. Vsekakor pa je država
specifična organizacija ne samo zaradi ciljev in nalog, ki jih opravlja, temveč tudi zaradi
načinov, sredstev in metod, s katerimi jih zagotavlja, kar pomeni, da lahko država in samo
država na svojem ozemlju in na svojem področju zagotovi prisilno izvrševanje svojih nalog
ter s tem tudi uresničevanje svojih ciljev. Države, kot jo poznamo danes, si ne moremo
zamisliti brez ustreznega sistema pravil, ki na eni strani omogoča samo oblikovanje
organizacije, na drugi strani pa ta sistem pravil določa odnos države do prebivalstva
oziroma njenih državljanov. S pomočjo pravnih pravil se namreč določajo tako notranja
zgradba države, njeni številni organi, načini njihovega odločanja ter njihovi medsebojni
odnosi.
Sodobna država temelji na zahtevi, da se državna oblast izvršuje izključno in le na podlagi
ustave in zakonov, ob zagotavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravičnosti
in pravne varnosti, kar pomeni da mora država delovati kot pravna država.
V pravni teoriji pojem pravna država predstavlja oziroma pomeni vladavino prava,
zakonov ter spoštovanje temeljnih splošnih ustavnih načel, predvsem človekovih pravic in
svoboščin, le-te pa izhajajo oziroma so se razvile iz izkušenj ustavno-sodnih presoj držav z
demokratično ureditvijo. Ideja o državi, ki naj ne bi vladala nasilno, temveč v skladu z
načeli prava, je v družbi prisotna že od nekdaj, vendar pa se je šele s pomočjo meščanske
družbe in meščanskih revolucij v 19. in 20. stoletju razvilo tako imenovano pravno načelo
omejevanja državne oblasti, in sicer sprva v Nemčiji, nato v Franciji in Združenih državah
Amerike. Takrat se je država tudi jasneje izoblikovala kot določena organizacija
institucionalizirane oblasti, v kateri je postavljena zahteva po vezanosti ravnanj državnih
organov na ustavo in zakon oziroma na splošno zahtevo po določeni predvidljivosti in
zanesljivosti prava (Cerar, 2006, str. 88).
Za pravno državo velja, da ustava, zakoni in drugi formalni pravni viri obravnavajo pravne
subjekte enako in predvsem predvidljivo, s tem ko vnaprej določajo način in vzorce
vedenja pravnih subjektov in pravna država kot taka, katero opredeljuje in definira v
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svojih določbah tudi Ustava Republike Slovenije6 (2. člen Ustave RS), lahko obstaja le, če
se zagotovi nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo delovanja njenih organov. Slednje se
lahko uresniči le preko sistema delitve oblasti, katerega osnovni namen je zagotavljanje in
varovanje človekovih pravic, predvsem pa služi preprečevanju zlorabe oblasti ter smiselni
in predvsem funkcionalni razdelitvi pristojnosti med državnimi organi (Kerševan, 1998, str.
243). Teorija o delitvi oblasti, s čimer se zagotovi ravnotežje med različnimi vejami
državne oblasti, se je razvila sočasno s pojmom o pravni državi ter vladavini prava. Že v
17. stoletju je John Locke v Angliji razvil temelje tako imenovane liberalne države, pri
čemer se je zavzel predvsem za ravnotežje med različnimi vejami oblasti, in sicer med
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Idejo o delitvi oblasti je v 18. stoletju še podrobneje
oblikoval Charles de Montesquie, ki je ločil državno oblast na zakonodajno, izvršilno in
sodno ter postavil jasno zahtevo, da mora vsako izmed teh treh vej oblasti opravljati
različen državni organ, ki mora biti nadzorovan, kljub temu pa je nujno, da te veje oblasti
ostanejo povezane, sodelujejo in se tako medsebojno dopolnjujejo in seveda nadzorujejo.
Državni organi, ki torej opravljajo temeljne funkcije državne oblasti, morajo biti pri svojem
delu relativno samostojni in neodvisni od drugih, slednje pa se lahko doseže le, če nihče
izmed njih ne prevlada, kar pomeni, da se med njimi vzpostavi sistem razmerji oziroma
tako imenovan sistem »zavor in ravnovesij« (Kaučič, 1999, str. 39). Charles de
Montesquie tako ni le opredelil in postavil jasnega razlikovanja med funkcijami državne
oblasti, temveč kot navaja Šturm (2002, str. 101), postavil je zahtevo, da morajo biti te
funkcije porazdeljene med različne, medsebojno neodvisne državne organe, saj se bistvo
politične svobode kaže v tem, da so državljani zavarovani pred zlorabo državne oblasti.
Delitev oblasti izvira iz zahteve po demokraciji ter pravni državi, in bolj kot so funkcije
države dejansko ločene, intenzivnejši so medsebojni kontrolni mehanizmi med
posameznimi vejami oblasti, hkrati pa bodo tudi možnosti blokad delovanja državnega
sistema večje, zato je potrebno najti pravo ravnotežje med zahtevama po stabilnosti
določenega državnega sistema in po omejitvi njegove moči (Virant, 2004, str. 34).
Medtem ko ustavna ureditev v bivši Jugoslaviji ni temeljila na načelu delitve oblasti,
temveč na načelu enotnosti oblasti, je Ustava RS ob njenem sprejemu leta 1991 preko
svojih določb uveljavila zgoraj opredeljeno načelo delitve oblasti, in sicer z delitvijo na
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave RS). Preko
zakonodajne funkcije državna oblast izdaja zakone, ki poleg ustave predstavljajo najvišje
pravne akte v državi in s tem se postavljajo tudi okvir in meje izvajanju drugih državnih
funkcij. Naloga izvršilne veje oblasti, med katere štejemo vlado ter državne organe, je v
izvrševanju zakonov, ki jih sprejme zakonodajno telo, torej parlament. Sodna funkcija
državne oblasti pa se izvaja z avtoritativno ugotovitvijo kršitve pravnih norm, vsebovanih v
pravnih aktih, ter z njihovo odstranitvijo, tako da se izdajajo konkretni akti, sodbe (Grad,
1999, str. 37).

6

Ustava Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04,
68/06) – v nadaljevanju Ustava RS
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Vsaka veja državne oblasti mora biti odvisna in podrejena drugi. Zakonodajna parlamentu,
izvršilna vladi in sodna sodiščem. Vendar pa ne glede na to, da morajo biti ti organi pri
svojem delovanju relativno neodvisni in noben izmed njih ne sme imeti možnost prevlade
nad drugimi, se lahko, kot izpostavlja Grad (1999, str. 39), državna oblast izvaja
učinkovito le, če organi različnih vej oblasti med seboj sodelujejo in se tako pri svojem
delu dopolnjujejo. Do navedenega se opredeljuje tudi Cerar (2006, str. 97), predvsem s
poudarkom na tem, da je učinkovita in vsebinsko kakovostna lahko le tista oblast, v
katero je vgrajen ustrezen sistem »zavor in ravnovesij«.
Načelo delitve oblasti je tako eden izmed najpomembnejših mehanizmov za uveljavljanje
in uresničevanje tako imenovane vladavine prava na določenem ozemlju države oziroma
pravne države.

2.2 NAČELA PRAVNE DRŽAVE
Z nastankom pravne države, vladavine prava ter države, ki temelji na delitvi oblasti, kar je
bilo predstavljeno v predhodni točki tega poglavja, so se skozi zgodovino in razvoj družbe
razvile določene ustavnopravne kategorije, ki izhajajo iz temeljnih vrednot svobodne
demokratične ureditve, in ki jih imenujemo načela pravne države, izoblikovala pa so se
skozi prakso sodišč. Najpomembnejše izmed njih, na podlagi katerega so se razvila vsa
ostala, pa je nedvoumno in nesporno načelo ustavne države ali tako imenovano »načelo
ustavnosti«.
Ustavnost določenega sistema oziroma državne organizacije se zagotavlja z uveljavljanjem
vseh načel in mehanizmov pravne države. Načelo ustavnosti je vselej postavljeno v
ospredje kot najvišja vrednota, kar se kaže predvsem v njegovi nadvladi ustave kot
hierarhično najvišjega pravnega akta v določeni državi. To določa tudi Ustava RS, v kateri
je zapisano:»Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z
ustavo« (prvi odstavek 153. člena Ustave RS). Vse funkcije državne oblasti morajo biti
utemeljene v ustavi in se morajo izvajati v okviru ustave oziroma njihovo delovanje mora
biti podrejeno ustavi (Kristan, 1999, str. 322).
Iz temeljnega načela ustavne države oziroma načela ustavnosti so se razvila še druga
načela pravne države, ki so vsebovana v določbah Ustave RS in poudarjena v presojah
Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustavno sodišče RS) ter
predstavljajo univerzalna in zavezujoča načela, ki se nanašajo na vse in na vsakogar,
najpomembnejša med njimi, na podlagi katerih se kaže vladavina prava v določeni državi
ter spoštovanje temeljnih vrednot, pa so naslednja:
•
•
•
•

načelo
načelo
načelo
načelo

zakonitosti,
delitve oblasti,
ustavnega varstva človekovih pravic,
konsistentnosti pravnih norm,
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•
•
•
•
•

načelo sorazmernosti,
načelo retroaktivnosti,
načelo varstva zaupanja v pravo,
načelo jasnosti in določnosti pravnih norm,
načelo pravice do pritožbe in do sodnega varstva ter do ustavne pritožbe (Šturm et
al., 2002, str. 55).

Načelo, ki je z odločitvami Ustavnega sodišča RS dobilo pomen ustavnega načela in
zavezuje vse organe ne le pri njihovih realnih dejanjih in posegih, temveč tudi pri
izdajanju predpisov in konkretnih pravnih aktov, je načelo sorazmernosti 7oziroma
prepovedi čezmernih, pretiranih posegov države v pravice posameznikov. K spoštovanju
človekovih pravic v luči načela sorazmernosti Ustava RS zavezuje ne le zakonodajalca, ko
slednji oblikuje in sprejema v pravnih predpisih vsebovane pravne norme, temveč tudi
izvršilno vejo oblasti. Cilj in namen tega ustavnega načela je posamezniku zagotoviti, da
mu bo država posegla v njegove pravice le toliko, kolikor bo nujno, da se bo zaradi
legitimnega razloga oziroma cilja, ki mora prav tako biti legitimen, le-ta lahko dosegel8.
Le zakon lahko določi, če to zahteva oziroma terja javna korist, da imajo posamezne
njegove določbe učinek za nazaj, in sicer pod pogojem, da se s tem ne posega v že
pridobljene pravice. Slednje določa in opredeljuje 155. člen Ustave RS kot načelo
prepovedi retroaktivnosti. Posameznik naj bi namreč dobil zagotovila, da se mu ne bo
poseglo v tiste pravice, ki jih je pridobil na podlagi pravnomočnega pravnega akta.
Vsakdo, ki je bil prizadet z zakonom, ki z retroaktivnim učinkom, torej za nazaj, spreminja
njegovo že pridobljeno pravico, ima možnost in pravico ustavno-sodnega varstva. S tem
načelom se posameznikom zagotavlja varstvo, da mu država ne bo posegla v že
pridobljene pravice. Učinek predpisa za nazaj pa je kljub vsemu možen in dopusten, če se
le tako lahko popravijo določene nepravilnost in nekonsistentnosti pravnih norm, vendar
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Odločba Upravnega sodišča I U 669/2009:« Zaradi te razlike je po mnenju sodišča utemeljeno
tudi zakonsko razlikovanje oz. stopnjevanje inšpekcijskih ukrepov in s tem posledic, ki jih ima za
investitorja posamični nedovoljeni poseg v prostor. Cilj inšpekcijskega ukrepanja zaradi
nedovoljene gradnje je namreč vzpostavitev stanja, kakršno je bilo pred nedovoljenim posegom v
prostor, zato v ZGO-1 predpisani (in nato v tej zadevi izrečeni) ukrep za odstranitev nelegalne
gradnje namesto ukrepa, da se pridobi gradbeno dovoljenje, po mnenju sodišča ne krši načela
sorazmernosti kot sestavnega dela načela pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije
(URS). Tak ukrep – da se investitorju nelegalne gradnje naloži pridobitev gradbenega dovoljenja –
bi investitorje dejansko nekritično vzpodbujal h gradnji brez gradbenih dovoljenj, zavedajoč se, da
bodo imeli v nadaljevanju možnost „popravnega izpita“. To pa vsekakor ni namen ZGO-1, ki kot
pravilo postavlja graditev objektov z gradbenim dovoljenjem (1. odstavek 3. člena ZGO-1)«.
8
Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-190/00 z dne 13. 2. 2003: «Edino, česar navedena pravna
sredstva ne morejo doseči, je odložni učinek. Ker takšnega učinka nimajo, je mogoče govoriti o
omejitvi pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Kot izhaja iz prakse Ustavnega sodišča,
so omejitve ustavnih pravic dopustne le, če so skladne z načelom sorazmernosti. Navedeno načelo
dovoljuje omejitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če je omejitev potrebna in nujna za
dosego ustavno dopustnega cilja, če je primerna za dosego tega cilja ter če je med omejitvijo
človekove pravice in temeljne svoboščine in varstvom druge pravice ali javne koristi podano
sorazmerje ...«.
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nikakor ne s posegom v pravice tistih posameznikov, katerim so bile slednje že dodeljene
(Šturm et al., 2002, str. 1040).

Načelo varstva zaupanja v pravo oziroma ustavno načelo pravne varnosti je nadaljevanje
ter razširitev predhodnih načel, predvsem načela sorazmernosti in prepovedi
retroaktivnosti. Posamezniku zagotavlja, da mu država, torej oblast, njegovega položaja
ne bo enostransko spremenila brez razloga javnega interesa. Načelo varstva zaupanja v
pravo je izraženo skozi številne ustavne določbe, med drugim je njegova izpeljanka tudi v
14. členu Ustave RS, katerega vsebina določa enakost vseh pred zakonom, in v 22. členu
Ustave RS, katerega vsebina poudarja enako varstvo pravic, kar predstavlja procesno
pravico pozitivnega statusa, katero mora država zagotoviti s sprejetem ustrezne
zakonodaje ter poskrbeti za to, da se z ustavno skladnim izvajanjem te pravice slednja
uresničuje tudi v konkretnih postopkih oblastnega odločanja o posameznikovih pravicah in
obveznostih (Šturm et al., 2002, str. 172 in str. 239).9
V kolikor želimo, da je pravno normo mogoče izvesti in uporabiti v realnem svetu, morajo
biti le-te določne in jasne. Ta zahteva je izražena in poudarjena skozi ustavno načelo
jasnosti in določnosti pravnih norm, ki zakonodajalca zavezuje in mu nalaga, da sprejme
takšno zakonsko ureditev, iz katere bosta razvidna namen in ukrep za doseganje pravne
norme, zlasti takrat, kadar se urejajo pravice in obveznosti širšega kroga posameznikov.10
Kot najpomembnejše načelo, katerega spoštovanje in udejanjanje v praksi omogoča
omejevanje državne oblasti in zagotavlja transparentnost delovanja vseh treh vej oblasti
ter se hkrati največkrat omenja tudi kot mehanizem za uresničevanje načela ustavnosti,
predstavlja »načelo zakonitosti«. To načelo se izraža predvsem skozi tri načela, ki
izhajajo iz ustavnosti in ki načelo zakonitosti tudi najbolje opisujejo ter opredeljujejo, in
sicer:
-

načelo vsebinske zakonitosti,
načelo supremacije oziroma nadvlade zakona, ter
načelo zakonitosti posamičnih aktov in dejanj državnih organov (Kristan, 1999, str.
327).

9

Odločba Ustavnega sodišča VII, 204, U-I-14/97, Ur.l.83/98: «Vendar pa bi moral dati
zakonodajalec glede na težo posega v navedeni ustavni pravici (novela Zakona o graditvi objektov
in Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije) prizadetim posameznikom možnost, da
se na novo ureditvijo pripravijo. To zahteva tudi načelo pravne države iz 2. člena. To zahteva tudi
načelo varstva zaupanja v pravo kot eno od načel pravne države iz 2. člena.«
10
Odločba Ustavnega sodišča U-I-274/04-12 z dne 12. 5. 2005:« Ta določba Odloka je bila torej,
kolikor ni dopuščala legalizacije te gradnje zaradi morebitne odločitve o gradnji žičnic oziroma do
izdaje lokacijskega dovoljenja za njihovo gradnjo, v neskladju z Novelo ZUN in Navodilom, izdanim
na njeni podlagi, ter v neskladju z načeli pravne države iz 2. člena Ustave. Ker gre za določbo
predpisa, ki je prenehala veljati, je Ustavno sodišče na podlagi 47. člena ZUstS ugotovilo, da je bila
izpodbijana določba Odloka, kolikor je omejevala legalizacijo tega objekta z navedenim nejasnim in
nedoločnim pogojem, neustavna in nezakonita. Tej svoji ugotovitvi je dalo učinek razveljavitve
navedenega pogoja ... Upravna enota je zato dolžna ob vložitvi zahteve pobudnikov za izdajo
gradbenega dovoljenja šteti, kot da v Odloku navedenega pogoja ni ...«.
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Vsebinska zakonitost terja, da so funkcije državnih organov oziroma organov z javnimi
pooblastili utemeljene v zakonu in da jih slednji uresničujejo le na podlagi in v okviru
zakona, kar pomeni, da so organi pri izvrševanju pravnih norm podrejeni uresničevanju
načela zakonitosti. Ko govorimo o supremaciji oziroma nadvladi zakona, mislimo predvsem
na to, da je v hierarhiji tako imenovanih pod-ustavnih pravnih norm zakon na vrhu in da
morajo biti vse ostale nižje norme v skladu z njim. Zahteva po skladnosti oziroma
usklajenosti pravnih norm in aktov izvira iz že omenjenega 152. člena Ustave RS, v
katerem so postavljene tri temeljne zahteve:
-

zahteva po skladnosti vseh nižjih norm z ustavnimi normami,
zahteva po skladnosti zakonskih norm s splošno veljavnimi načeli mednarodnega
prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral parlament,
zahteva po skladnosti podzakonskih norm z zakonskimi normami in z mednarodnimi
pogodbami, ki sta jih ratificirala parlament in vlada,
prav tako pa morajo posamične norme in dejanja državnih organov, organov lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu,
in pojem, ki vse navedeno opredeljuje in predstavlja, je pravna pravilnost (Šturm et
al., 2002, str. 1006).

Na podlagi Ustave RS pomeni pravna pravilnost oziroma tako imenovana zakonitost v
širšem smislu, kot jo v svojih določbah opredeljuje in opisuje Ustava RS, skladnost vsake
pravne norme, pravnega akta ali delovanja s pravnim redom v celoti. Ustava RS sicer
obravnava pojem pravilnosti kot skupni pojem za pomen ustavnosti in zakonitosti,
skladnost pravnih norm pa mora biti podana ne le zaradi oblikovanja pravnega reda
določene države, temveč tudi zaradi ciljev, ki jih določena družba želi doseči s pravnim
redom, in tudi zato, da lahko državljani vedo, kakšno ravnanje je dovoljeno, prepovedano
oziroma še sprejemljivo.
Nadvlada zakonov ter medsebojna skladnost pravnih norm in tudi aktov, ki izvira iz
njihove hierarhije, se kaže tako v dveh vidikih. Po eni strani pomeni in predstavlja
zahtevo, da vsebina nižje pravne norme ne more posegati v materijo, ki je pridržana
urejanju višje pravne norme, prav tako pa tudi ne more preseči okvira pooblastila za
urejanje, ki ji ga daje višja pravna norma − vsebinska oziroma materialna skladnost. Po
drugi strani pa se kaže tudi v zahtevi, da mora biti vsaka norma sprejeta v obliki in po
postopku, ki je praviloma predpisan v višji pravni normi − procesna oziroma formalna
skladnost.
Ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti načela zakonitosti je v tem, da obvezuje
oziroma veže izvršilno vejo oblasti, in sicer ko slednja sama izdaja splošne predpise
(podzakonske predpise). Moč navedenega načela pride do izraza predvsem takrat, ko
izvršilna veja oblasti vsebino pravne norme uresničuje v konkretnih primerih in izdaja
konkretne pravne akte (zakonitost posamičnih aktov in dejanj državnih organov, ki se
uresničuje skozi določila drugega odstavka 120. člena Ustave RS). Temeljna značilnost
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delovanja države ter seveda znotraj nje tudi organov državne uprave je namreč njihova
odvisnost od pravne podlage oziroma zakonodaje in v sodobni državi se je vzpostavila
zahteva, da je delovanje oblasti, konkretno izvršilne veje (organov državne uprave),
omejeno na okvir, ki ji ga predpisuje zakon, in slednji, torej organi državne uprave, tako
delujejo po demokratično sprejetih pravilih ravnanja, ki nadalje določajo in opredeljujejo
uveljavljanje pravic in nalaganje obveznosti ter vsebino le-teh (Kerševan, 2004, str. 125).
Pomen načela zakonitosti oziroma pravne vezanosti je v eni izmed svojih odločitev
opredelilo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sodba VS RS, št. U 748/92-5 z dne
13. 5. 1993; VS10273), in sicer: »Izpodbijana odločba v obrazložitvi navaja stališča in

dogovore, ki pa ne morejo biti pravna podlaga za odločanje o pravicah oziroma
obveznostih. V 4. členu zakona o splošnem upravnem postopku je določeno načelo
zakonitosti, vendar je s takšno utemeljitvijo in stališči to načelo kršeno. Organ mora
odločiti po zakonu in po drugih predpisih. Dogovori, na katere se sklicuje izpodbijana
odločba, ne morejo biti osnova za odločanje« (Breznik, 2001, str. 56).
Vrednost in pomen načela zakonitosti, ki se v ožjem smislu kaže predvsem v izvrševanju
zakonskih norm preko organov izvršilne veje oblasti in ki daje osnovo delovanju države
kot sistema, bosta podrobneje predstavljena skozi naslednja poglavja magistrskega dela,
kjer bo v okviru le-teh dan konkreten poudarek pomenu in nujnosti upoštevanja načela
zakonitosti v delovanju oziroma izvrševanju državne oblasti ter doseganju pravno
procesne pravilnosti in znotraj slednje tudi učinkovitosti kot nadgradnje zakonitosti. Skozi
nadaljnja poglavja se bodo namreč prepletali pojmi zakonitosti, pravne oziroma pravno
procesne pravilnosti ter tudi učinkovitosti kot nadgradnje zakonitosti, kajti ti pojmi so med
seboj povezani in se dopolnjujejo.
Ko govorimo o učinkovitosti delovanja organov državne uprave, mislimo namreč predvsem
delovati v skladu z načeli pravne države, podrejeno zakonitosti, in v cilju čim lažjega
uveljavljanja pravic strank. Glavno merilo učinkovitosti je seveda storilnost, najširša
opredelitev tega pojma pa bi pomenila predvsem delati stvari pravilno, s čim manjšimi
stroški, torej z učinkovito porabo javnih sredstev, tako da se viri države in organov
državne uprave porabijo gospodarno in se zagotavlja tudi določena stopnja zadovoljstva
državljanov kot strank v postopkih. Pojem učinkovitosti je kot ustavno načelo pravne
države vsebovala celo Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1974,
ki je določala, da upravni organi s svojim delom zagotavljajo učinkovito uresničevanje
pravic in interesov ljudi in organizacij, danes pa je učinkovitost opredeljena v okviru
ustavnega načela zakonitosti ter v okviru temeljnih načel posameznih zakonov, ki določajo
postopke za pridobitev pravic ter naložitev obveznosti državljanov (Jerovšek, 1998, str.
357). Poudariti je namreč nujno, da če organ državne uprave ravna zakonito, po črki
zakona, še ne pomeni, da ravna pravilno in učinkovito. Pojem pravilnost oziroma
nepravilnosti je širši od pojma zakonitosti ali nezakonitosti, kar bo predstavljeno in
razloženo skozi nadaljnja poglavja, vendar pa velja izpostaviti primer zakonitega, a kljub
temu nepravilnega ter posledično tudi neučinkovitega ravnanja organov državne uprave,
in to je predolgo odločanje. Slednje samo po sebi sicer ni nezakonito ravnanje, a nikakor
ne predstavlja pravilnega delovanja in učinkovitega odločanja, saj strankam v postopkih
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pred državnimi organi ne omogoča učinkovitega uveljavljanja pravic, hkrati pa lahko
takšno ravnanje stranki povzroča tudi nepopravljivo škodo (stroške).
Ustavna načela, ki so navedena in opredeljena v tem poglavju, nenazadnje niso edina.
Mnoga, predvsem s področja varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so
namreč vsebovana že v ustavnih določbah in njihova pomembnost nikakor ni manjša, zato
kljub poudarjenemu (zvenečemu) pomenu načela zakonitosti torej nikakor ne gre
zanemariti ostalih. Načelo zakonitosti dopolnjujejo, nadgrajujejo in ta celota predstavlja in
opredeljuje pomen besede pravne države in vladavine prava.

2.3 ZAKONITOST, UČINKOVITOST IN
EVROPSKE UNIJE IN SVETA EVROPE

PRAVILNOST

V

PRAKSI

Varovanje pravic posameznikov proti organom državne oblasti, torej spoštovanje in
dosledno izvrševanje načela zakonitosti, ima svoj temelj že v tako imenovanih splošno
veljavnih načelih mednarodnega prava, kjer so zajeta predvsem pravila mednarodnega
prava in splošna pravna načela, ki jih priznavajo civilizirani narodi. Načela mednarodnega
prava v veliki meri niso pisana pravila, temveč kodificirana v posameznih mednarodnih
pogodbah ter deklaracijah in resolucijah Organizacije združenih narodov. V Splošni
deklaraciji človekovih pravic11, ki predstavlja mejnik varovanja pravic posameznikov in
katere vsebina, ki je tudi del Ustave RS, določa, da je vsakdo pri izvajanju svojih pravic in
svoboščin podvržen takšnim omejitvam, ki so opredeljene z zakonom, katerih izključni
namen je zavarovati obvezno priznanje in spoštovanje pravic in svoboščin drugih ter
izpolnjevanje pravičnih zahtev morale, javnega reda in splošne blaginje v demokratični
družbi.
Združevanje držav v mednarodnih integracijah tako zaradi političnih kot tudi ekonomskih
razlogov ter v določenih primerih posledično tudi prenos pristojnosti nanje je dandanes že
skorajda nujno dejanje, saj je le malo katera država oziroma narod zmožen biti sam sebi
dovolj, brez interakcij z drugimi narodi ali povezav na ravni držav. Tudi Slovenijo, ki je
članica različnih mednarodnih organizacij, združenj oziroma povezav, zavezujejo sprejete
in ratificirane mednarodne pogodbe ter različne konvencije in resolucije. Članstvo držav v
mednarodnih organizacijah terja določeno mero podrejenosti skupnim ciljem, sprejetim
ukrepom in enotnim stališčem in slednje ima v praksi preveč daljnosežne posledice, da bi
ga lahko izvedli brez izrecne podlage v ustavi ali ga obravnavali le kot ratifikacijo
mednarodne pogodbe, zato je bilo potrebno spremeniti tudi Ustavo RS. Slednje je
pomenilo oziroma pomeni predpogoj za vstopanje Slovenije v mednarodne organizacije in
integracije ter na podlagi tega v določenih primerih celo prenosa pristojnosti nanje, s tem
da mora slednja zagotoviti spoštovanje veljavnih načel mednarodnega prava in
mednarodnih pogodb ter le-tem dati v razmerju do notranjega prava primat in

11

Splošna deklaracija človekovih pravic − Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih
narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III).
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neposredno uporabnost12 (Ribičič, 2004, str. 3). Kljub vsemu pa ima tako imenovana
supremacija mednarodnega prava veljavo le nad zakoni in drugimi zakonitimi predpisi,
nikakor pa ne tudi nad Ustavo RS, ki je hierarhično najvišji akt slovenskega pravnega reda
(Šturm et al., 2002, str. 140−141).
2.3.1 RAZUMEVANJE PRAVILNOSTI V PRAKSI EVROPSKE UNIJE
Kakšne učinke oziroma posledice članstvo v mednarodnih organizacijah ima, lahko
Slovenija gotovo najbolj občuti kot država članica Evropske unije, katere del je postala 1.
maja 2004. Slednja je namreč tako imenovana naddržavna tvorba in več kot le
mednarodna organizacija, njene ustanovitvene pogodbe, praksa Sodišča Evropske unije
ter predpisi, ki so jih sprejele institucije Evropske unije, pa tvorijo poseben samostojni
pravni sistem, ki ga ne moremo primerjati z notranjim pravnim redom držav članic, saj je
povsem svojsten oziroma »sui generis« in slednji predstavlja stalen proces prilagajanja, ki
temelji na odnosih in sodelovanju med institucijami Evropske unije na eni strani ter
državami članicami na drugi strani (Craig in de Burca, 1998, str. 3). A kljub samostojnosti
in po drugi strani distanci, ki jo evropski pravni red ima, pa slednji po načelu primarnosti
in neposredne uporabe močno vpliva na pravne sisteme držav članic, saj zavezuje njih in
njihove državljane (Grilc, 2001, str 101).
Kot vsak pravni sistem tudi Evropska unija razpolaga z lastnim sodnim sistemom, v
katerem ima Sodišče Evropske unije pristojnosti, ki jih morajo spoštovati vsi, razpolaga pa
tudi z lastnimi zakonodajnimi, upravnimi in pravosodnimi pristojnostmi in tako posledično
lahko govorimo o skupnostnem komunitarnem pravu Evropske unije oziroma evropskem
pravu. In kot navajata Craig ter Burca (1998, str. 78), je eden izmed najpomembnejših
ciljev oziroma prioritet Sodišča Evropske unije bil in še vedno je povečanje učinkovitosti
evropskega prava in njegova integracija ter spoštovanje v pravnih redih držav članic.
Tako kot so v nacionalnem pravu Slovenije na podlagi Ustave RS določena načela, ki so
osnova pravni državi, in ki dajejo poudarek zakonitosti in pravni pravilnosti ravnanja
njenih organov, so slednja določena in opredeljena tudi v okviru evropskega prava, ki so
zavezujoča tudi za nas in nam postavljajo vrednostna merila. Do izraza in uporabe pa
slednja pridejo predvsem pri obrazložitvah odločitev Sodišča Evropske unije, ki je s sodno
prakso iz pravnih redov držav članic izluščilo tista pravna načela, ki so uveljavljena v večini
izmed njih, in jih s tem povzdignilo na raven načel evropskega prava. Eden izmed
temeljnih mehanizmov, na podlagi katerega se na primer zagotavlja zakonitost oziroma
pravna pravilnost upravnega delovanja, je ravno učinkovit sistem sodnega nadzora nad
delom uprave, ki v konkretnih primerih presoja skladnost dejanj in aktov nosilcev upravne
funkcije z zakoni in drugimi splošnimi pravnimi akti in Evropska unija je predvsem s
sodnimi nadzorom nad pravilnostjo upravnega delovanja želela čimbolj izkoristiti te
značilnosti pri zagotavljanju učinkovitosti njenih pravnih aktov (Kerševan, 2010, str. 1).
12

8. člen Ustave RS:" Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošnoveljavnimi načeli
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno".
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V sodbah Sodišča Evropske unije lahko naletimo poleg določenih institucionalnih načel,
kot je načelo neposrednosti uporabe evropskega prava ter primarnosti evropskega prava,
tudi na nekatera druga, ki so že z Ustavo RS povzdignjena na raven ustavnopravnih načel
pravne države, in sicer načelo sorazmernosti, legitimnosti, ne-diskriminatornosti,
transparentnosti ter prepovedi retroaktivnosti. Vsako načelo zase in vsa skupaj pa
zagotavljajo pravilnost in v osnovi predvsem zakonitost upravnega delovanja tako
institucij Evropske unije kot državnih oblasti v državah članicah ter nadzora nad njimi
(Grilc, 2001, str. 135−136).
Preko načela sorazmernosti, ki predstavlja določeno varovalo pri odločanju, kjer se
primernost oziroma predvsem moč ukrepa določa v povezi s ciljem, ki ga ukrep zasleduje,
je v evropskem pravu kot izrecno določilo institucijam Evropske unije opredeljen in
definiran v Pogodbi o Evropski Skupnosti13 in določa, da nobeden izmed ukrepov Evropske
unije ne sme preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev njenih ciljev (Grilc, 2001,
str. 142)14. Posebno načelo evropskega prava, načelo legitimnosti, varuje predvsem
posameznika, in sicer takrat, kadar bi Evropska unija oziroma njene institucije s kasnejšo
spremembo politike izničile tista pričakovanja, ki so bila posameznikom določena z
ustrezno zakonodajo, in je močno v povezavi z načelom prepovedi retroaktivnosti pravnih
aktov. Splošno načelo učinkovitega sodnega oziroma procesnega varstva, ki je eno
krovnih načel pravice do sodnega varstva oziroma procesnega jamstva evropskega prava,
je sestavljeno in temelji na načelih učinkovitosti ter enakovrednosti, saj uveljavljanje
skupnostnih pravic nikoli ne sme biti ali nemogoče ali morebiti čezmerno oteženo in poleg
tega ureditev skupnostnih pravic ne sme biti manj ugodna kot pri podobnih okoliščinah v
državi članici15. S pomočjo načela transparentnosti, ki ga med temeljnimi pravicami gotovo
varujejo vse evropske ustave in se navadno imenuje načelo zakonitosti ter načela pravne
določnosti, se posameznikom daje možnost in pravica, da so seznanjeni s pravnimi akti, ki
jih obvezujejo in zavezujejo, ter postavi zahteva po jasnosti in natančnosti pravil, tako da
lahko posamezniki poznajo svoje pravice in obveznosti ter ustrezno ukrepajo16. V okviru
načela zakonitosti pa so opredeljeni še elementi, kot so zaslišanje stranke, določnost
rokov odločanja ter nujnost upoštevanja, poleg varstva pravic strank, v postopkih tudi
učinkovitost oziroma ekonomičnost (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 40).

13

Pogodba o Evropski uniji je bila podpisana v Maastrichtu 7. februarja 1992 in je začela veljati 1.
novembra 1993 – Maastrichtska pogodba.
14
Načelo sorazmernosti zavezuje, kot smo že omenili, tako institucije kot tudi države članice in s
tem zagotavlja pravilno delovanje le-teh. V praksi Sodišča EU se pojavljata predvsem dva primera
kot precedensa na tem področju in oblikovanju načela sorazmernosti, in sicer R.v. Intervention
Board for Agriculture Produce –ex parte Man (Sugar), kjer je Sodišče EU presodilo v prid tožnika
proti Evropski Komisiji, ki je s svojim ukrepom kršila načelo sorazmernosti in tožniku povzročila
škodo. Poleg navedenega pa se v praksi pogosto omenja tudi zadeva Cassis de dijon – 120/78
Rewe-Zantrale AG.V.Bundesmonopolverwaltung fur Branntwei, v kateri je Sodišče EU ugotovilo
kršitev prostega pretoka blaga ravno s prekomernimi in nepotrebnimi ukrepi države članice,
Nemčije.
15
Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG vs. Landwirtschaftskammer fur das Saarland, 33−76
16
Kraljevina Belgija vs. Komisija Evropskih skupnosti, C-110/03
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Evropsko pravo, kot smo že povedali, pride do izraza najbolje preko sodne prakse Sodišča
Evropske unije, katerega osnovna oziroma primarna naloga je skrb, da je pravo
spoštovano, razumljeno in v vseh državah članicah enotno uporabljeno. Tako zagotavlja
nadzor nad zakonitostjo aktov Evropske unije, odloča o njihovi veljavnosti ter omogoča
enotno razlago in uporabo evropskega prava in s tem pravilnost njegovega delovanja.
Evropska unija je že leta 2000 sprejela Listino o temeljnih pravicah17, s katero je želela
zaščititi pravice posameznikov in še trdneje ustvariti skupne vrednote in načela. Poudarek
je bil dan tudi zaščiti posameznikov nasproti odločitvam institucij Evropske unije, kot so
enakost pred zakonom, pravica do učinkovitega pravnega sredstva, načelo zakonitosti in
sorazmernosti. Kot ena izmed pravic državljanov Evropske unije je bila navedena tudi
pravica do dobre uprave, na podlagi katere ima vsakdo pravico do nepristranske in
pravične obravnave v razumnem času pred institucijami in organi Evropske unije (Accetto
et al., 2002, str. 790−812). Bistvo slednje, torej dobre uprave18, je, da posamezniku in
vsaki pravni osebi nameni nepristransko, časovno razumno ter pravično obravnavo
njegove zadeve, pri čemer mora vsakdo imeti možnost zaslišanja in dostopa do vseh
podatkov o zadevi, končna upravna odločitev pa mora biti obrazložena. Mejnik pri varstvu
pravic posameznikov v Evropski uniji glede na državno upravo oziroma v upravnih
razmerjih, kar bi na splošno lahko imenovali kar uveljavitev načela zakonitosti,
predstavljata dva judikata Sodišča Evropskih Skupnosti oziroma Sodišč prve stopnje19, ki
sta z opredelitvijo zadev kot upravnih spremenili in razširili dotedanje pojmovanje uporabe
upravnega postopka v institucijah Evropske unije (Kovač v: Kovač in Virant, 2011, str.
207−208). Kot navaja Schwarze (2004, str. 91−94), je pri varovanju pravic posameznikov,
ki sodelujejo v upravnih postopkih do Evropske unije, nujno, da se jim zagotovi in
omogoči uveljavljanje pravic, in sicer nekaj najpomembnejših, kot je na primer pravica biti
slišan20, pravica do navedbe razlogov sprejete upravne odločitve21, pravica do odločanja v
razumnem roku22, pravica do procesnega varstva v primerih diskrecijskega odločanja23.
Evropska unija preko svojega pravnega reda, v prvi vrsti pogodb in sodne prakse Sodišča
Evropske unije, zagotavlja in vzdržuje v okviru njenih institucij in držav članic ustrezno
stopnjo zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti oziroma na splošno pravilnosti delovanja.

17

Listina o temeljnih pravicah je bila sprejeta leta 2000 v Nici
41. Člen Listine o temeljnih pravicah
19
T-64/89, Automac (10. julij 1990) ter T-54/99, max.mobil Telekommunikation Service Gmbh
proti Komisiji (30. januar 2002)
20
C-17/74, Transocean Marine Paint Association v Commission of the European Communities (23.
oktober 1974)
21
C-310/99, Italian Republic v Commission of the European Communities (7. marec 2002)
22
C-185/95 P, Baustahlgewebe GmbH v Commission of the European Communities (17. december
1998)
23
C-269/90, Technische Universität v Hauptzollamt München-Mitte (21. November 1991)
18
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2.3.2 RAZUMEVANJE PRAVILNOSTI V PRAKSI SVETA EVROPE
Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 z namenom doseganja miru in varstva človekovih
pravic, kar je bila posledica druge svetovne vojne, ki je človeštvo in države predvsem
opozorila, da je potrebno uveljaviti splošne, a za ves svet zavezujoče standarde varovanja
in delovanja. Slovenija je bila sprejeta v Svet Evrope leta 1993, ob sprejemu je podpisala
tudi Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin24 ter jo
ratificirala leto dni kasneje.
Cilj Sveta Evrope je predvsem razvijati tesnejšo povezanost med evropskimi državami ter
kot najpomembnejšo nalogo zagotoviti varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Osrednji in nedvomno najpomembnejši dosežek Sveta Evrope pa je gotovo sprejetje že
omenjene EKČP, katere namen je bil zavarovati in razvijati vrednote demokratične družbe
in na podlagi katere je bilo ustanovljeno tudi Evropsko sodišče za človekove pravice
(Perenič, 2002, str. 49−50). V EKČP so zajete le tiste pravice, ki jih lahko posamezniki
uveljavljajo v ustreznih, s pravnim redom določenih varstvenih postopkih, odgovornost za
varstvo človekovih pravic pa nosi vsaka država podpisnica posamezno ter obenem
kolektivno vse države pogodbenice.
EKČP je med svoje določbe, ki jih morajo spoštovati države pogodbenice, navedla tudi
temeljne pravice, ki varujejo posameznike tako v sodnih kot tudi upravnih postopkih pred
organi izvršilne veje oblasti oziroma organi državne uprave. Pravilnost delovanja organov
državne uprave se v prvi vrsti namreč kaže v spoštovanju zakonodaje ter spoštovanju
postopkov, ki narekujejo in določajo pravila ravnanja pred organi oblasti. Uporaba EKČP
pri nadzoru nad zakonitostjo oziroma pravilnostjo delovanja organov državne uprave je v
praksi prišla v poštev predvsem v povezavi s kršitvami človekovih pravic, kot so pravica do
učinkovitega pravnega sredstva ter pravica do poštenega sojenja oziroma sojenja v
razumnem roku25. Z vidika nadzora oziroma sodnega nadzora nad državno upravo je treba
poudariti, da se je EKČP na področju delovanja tako imenovanega upravnega nadzora
pričela uporabljati šele s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, in sicer v
zadevi Koenig, katere namen je bil zagotoviti enako pravno varstvo vsem posameznikom v
državah podpisnicah EKČP, ne glede na to, ali je posamezna zadeva opredeljena kot
upravna zadeva v posamezni nacionalni zakonodaji (Schwarze v: Kerševan, 2010, str.
6).26

24

Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah je bila podpisana leta 1950 v
Rimu (Ur.l. RS (13.6.1994) MP, št. 7-41/1994 (RS 33/1994 − v nadaljevanju EKČP)
25
6. člen Pravice do poštenega sojenja − Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in
obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem
roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče ... 13. člen Pravice do
učinkovitega pravnega sredstva − Vsakdo, čigar pravice in svoboščine, zajamčene s to Konvencijo,
so kršene, ima pravico do učinkovitih pravnih sredstev pred domačimi oblastmi, in to tudi, če je
kršitev storila uradna oseba pri opravljanju uradne dolžnosti.
26

Odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice »König« z dne 28. junija 1978, Serija A, št.

27

21

Ne glede na to, da se sicer v določbah EKČP omenja predvsem kršitev pravic v postopkih
pred sodišči, pa je Evropsko sodišče za človekove pravice skozi svoje odločitve tako že
večkrat poudarilo, da vsakršen postopek meritornega odločanja o pravicah državljanov
zapade pod določbe EKČP, saj je zgolj od odločitve posameznega pravnega reda odvisno,
ali bo o pravici odločal sodni ali upravni organ in zaradi tega se pravic posameznikom ne
sme omejevati ali zmanjševati27. Zato je nujno, da se določbe EKČP ne razlagajo
restriktivno, temveč se udejanjajo v praksi preko tako imenovanih razlagalnih načel, in
sicer:
-

načela avtonomnosti (narava pravnih konceptov EKČP je v primerjavi s podobnimi
koncepti v nacionalnih pravnih sistemih),
jamstva, ki so vsebovana v EKČP, se morajo prilagoditi spremenjenim družbenim
spremembam,
države pogodbenice morajo imeti določen manevrski prostor za presojo ali za
diskrecijsko odločanje.

S pomočjo navedenih načel se je Evropsko sodišče za človekove pravice postavilo na
stališče, da je določbe in jamstva EKČP treba nujno upoštevati v vseh postopkih, ki so
odločilnega pomena za zasebne pravice ter obveznosti, kot tudi, če se postopek nanaša
na spor med posameznikom in javnim sektorjem (Ryssdal v: Sever, 2009, str. 3).
Daleč največ zadev, ki jih je Evropsko sodišče za človekove pravice obravnavalo in jih
obravnava zoper Slovenijo, se je nanašalo na kršitev procesne oziroma postopkovne
pravice do sojenja v razumnem roku.
Ustavno sodišče RS je ob upoštevanju sodne prakse Evropskega sodišča za človekove
pravice v tiskovnem poročilu z dne 29. 9. 2005, št. U-I-65/05-15, zavzelo stališče, da je
učinkovito varstvo pravic do sojenja oziroma odločanja v razumnem roku zagotovljeno le,
če slednje obsega tudi varstvo, ki nudi primerno zadoščenje, ki naj bi ga dobil tisti, ki mu
je bila pravica kršena že v končanem postopku. Pravično zadoščenje zaradi kršitve pravice
do sojenja oziroma tudi odločanja v razumnem roku pa ne pomeni le odškodnine po
civilnopravnih odgovornostih države, temveč zaradi opustitve pozitivne obveznosti države
po zagotovitvi sistema in postopkov, ki omogočajo posamezniku, da pride do odločitve
organa v razumnem roku, tudi zahtevo po sprejetju ustrezne zakonodaje, s pomočjo
katere bodo posamezniki lahko varovali svoje pravice v postopkih proti državi. V
postopkih, ki jih vodijo sodišča, je potreba po hitrejšem in bolj razumnem roku
sprejemanja odločitev vsaj na papirju zaživela z Zakonom o varstvu pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja28, kar je bila posledica obsodbe Slovenije pred Evropskim
27

Sodba Šilc zoper Republiko Slovenijo – Iztok Dario Šilc: 45936/99, odločitev Sodišča za človekove
pravice z dne 29. 6. 2006 – kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva ter pravice do
poštenega sojenja.
28
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Ur.l. RS, št. 49/2006, št.
117/2006-ZDoh-2, 58/2009, 28/2010 Skl.US: U-I-13/09-11, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up2168/08-12).
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sodiščem za človekove pravice, v kateri je bilo ugotovljeno, da slednja v primeru kršitve
pravice EKČP do sojenja v razumnem roku ni imela učinkovitih pravnih sredstev (Sever,
2009, str. 11). V upravnih, predvsem pa pritožbenih postopkih na drugi stopnji pa razen
ZUP in drugih procesnih zakonov pravice posameznikov v povezavi z ažurnim delovanjem
upravnih organov, niso določene in varovane, vsaj v zadostni meri ne. In nikakor ne
smemo pozabiti, da prepozno uveljavljena pravica v praksi pomeni odvzeto pravico
(Jerovšek, 2007, str. 198)29.
Svet Evrope daje velik poudarek tudi varstvu pravic posameznikov v upravnih postopkih,
saj je slednje nenazadnje varovana človekova pravica oziroma temeljna svoboščina, o
čemer je Svet Evrope sprejel številne resolucije in priporočila, vsa z namenom izboljšanja
in povečanja ravni delovanja upravnih organov držav podpisnic EKČP. S svojim
delovanjem skuša tako ne le zagotoviti zakonito delovanje organov državnih uprav in ne le
minimalno varstvo oziroma preprečevanje kršitev pravic posameznikov v postopkih do
države pogodbenice, temveč skuša povečati raven delovanja organov državnih uprav ter
zagotoviti dobro in učinkovito državno upravo, ki deluje kot celota zakonito in pravilno. S
sprejetjem priporočili in resolucij Svet Evrope stremi k zagotoviti dobrega delovanja
uprave, ki ima poudarek na normativni vlogi zakonodajne veje oblasti, katere dolžnost in
naloga je, da zagotovi ustrezne standarde dobrega in pravilnega delovanja uprave,
predvsem:
-

ustrezno in pravilno zakonodajo,
sodelovanje ter transparentnost postopkov,
dostopnost do informacij,
učinkovito organiziranost in učinkovitost zaposlenih,
ustrezno finančno politiko,
uspešnost,
merljivost in nadzor30.

29

Odločba Ustavnega sodišča RS, Up 304/01 z dne 20. 5. 2004: «Razlog za posebno določitev
rokov je v tem, da se zagotovi učinkovito uresničevanje pravic in obveznosti, o katerih odloča
uprava. Zato odločanje v instrukcijskih rokih, ki so določeni z zakonom, ne pomeni le zakonitega
dela upravnega organa, temveč hkrati spoštovanje pravice do enakega varstva pravic (22. člen
Ustave). Slednja ustavna pravica pa je, ko gre za postopke, v katerih se pred državnimi organi
odloča o pravicah ali obveznostih, poseben izraz pravice do enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena Ustave). Zahteva po enakopravni obravnavi posameznikov ali pravnih oseb v postopkih
pred upravnimi organi zagotavlja tudi, da bo o istovrstnih vlogah, ki jih ob istem času vlagajo
različni posamezniki, odločeno v enakem času in praviloma ob uporabi istih materialnih predpisov.
Relativno kratek čas, ki ga Zakon daje upravi na razpolago za odločitev, zagotavlja tudi visoko
stopnjo verjetnosti, da se dejansko stanje, ki je podlaga strankinega zahtevka, in materialni
predpis, na podlagi katerega stranka vlaga svojo zahtevo, ne bosta spremenila.
30
Recommendation No.R (81)19 of the Committee of Ministers to member states on the access to
information held by publikc authorities; Resolution (77)31 on the protection of the individual in
relation to the acts of administrative authorities; Recommendation No.R (80)2 concerning the
exercise of discretionary powers by administrative authorities; Recommendation No.r (87)16 of the
Committee of Ministers to Member States on administrative procedures affecting a large number of
Persons; Recommendation CM/Rec /2007)7 of the Committee of Ministers to member states on
good administration.
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3 FUNKCIONALNA VLOGA IN STRUKTURNA
DRŽAVNE UPRAVE V SISTEM OBLASTI

UMESTITEV

Kot najpomembnejši del izvršilne veje oblasti je državna uprava eden izmed tistih
družbenih pojavov, ki tako kot v preostalem sodobnem svetu tudi v naši državi odločilno
vpliva na vsa področja človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na celoten
gospodarski, socialni, kulturni in splošni civilizacijski razvoj. Posamezniki pogosto razumejo
oziroma si ob pojmu državna uprava predstavljajo sklop ogromne moči, ki jo žal premalo
poznajo in proti kateri se nemalokrat počutijo nemočne (Dunsire, 1995, str. 205). In
državna uprava v resnici je ogromen aparat, ki predstavlja jedro, preko katerega država
dejansko v praksi deluje ter izvršuje politične odločitve, njena organizacija oziroma
ureditev pa je v osnovi določena in izvira že, kot navaja Grad (1999, str. 168), iz Ustave
RS, in sicer preko določb 120., 121. in 122. člena. Kljub temu da v Ustavi RS niso
določene konkretne funkcije ali organizacija državne uprave, saj to ureditev v celoti
prepušča zakonodajalcu, daje le-ta podlago za organizacijo in delo uprave, vsebuje pa
tudi nekaj temeljnih načel za njeno delovanje, in sicer:
•

•

•

•

•

načelo demokratične države, vsebovano v 3. členu Ustave RS, ki določa, da ima v
Sloveniji oblast ljudstvo, slednje se izvaja z volitvami, državna uprava pa je tako
soočena z demokratično izvoljenimi organi oblasti,
načelo pravne države, vsebovano v 2. členu Ustave RS, ki pomeni, kot je že
navedeno v predhodnih poglavjih, pravno vezanost organov državne uprave pri
svojem delovanju,
načelo delitve oblasti, ki prav tako v 3. členu Ustave RS razdeljuje oblast na
zakonodajno, sodno in izvršilno in tako postavlja državno upravo v izvršilno vejo,
zakonodajna ji daje podlago za delovanje, sodna pa jo nadzira,
načela oziroma določbe o varstvu človekovih pravic in svoboščin, ki so vsebovana
skozi celotno Ustavo RS, postavljajo pa jasne meje, do katerih lahko državna
uprava posega v svobodo, lastnino, telesno in duševno celovitost posameznika, in
načelo ustavnosti in zakonitosti delovanja, vsebovano v 153. členu Ustave RS, ki
pomeni podlago za zakonito delovanje državne uprave (Virant, 2004, str. 66−67).

Ustava RS je torej skozi svoje določbe začrtala organizacijo in delo državne uprave ter
tako postavila jasna merila za njihovo delovanje, podrobno pa organizacijo in funkcije
državne uprave ureja na podlagi Ustave RS sprejeti ZDU-1, ki skozi svoje določbe daje
temelje in podlago za delovanje organov državne uprave ter na enem samem mestu ureja
celotno strukturo državne uprave do ravni najmanjšega upravnega organa (Trpin, 1995,
str. 8).
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3.1 NALOGE DRŽAVNE UPRAVE IN NAČELA NJENEGA DELOVANJA
Temeljna naloga državne uprave je, da izvaja oziroma izvršuje, kot je določeno v 1. členu
ZDU-1, upravne naloge – torej tiste naloge, ki so povezane z upravljanjem, in sicer:
•

•

•
•
•
•

sodelovanje pri oblikovanju politik – državna uprava za vlado pripravlja predloge
zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja
drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik,
izvršilne naloge – državna uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih
sprejema parlament, ratificirane mednarodne pogodbe, državni proračun,
podzakonske predpise in druge akte vlade,
inšpekcijski nadzor – državna uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
predpisov,
spremljanje stanja – državna uprava spremlja stanje družbe na področjih, za
katera je pristojna, in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države,
razvojne naloge – državna uprava na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov
in državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj,
zagotavljanje javnih služb – državna uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v
skladu z zakonom (8.−13. člen ZDU-1).

Glede na to, da je državna uprava opredeljena kot del izvršilne veje oblasti, slednjo pa
poleg državne uprave sestavlja še vlada, velja izpostaviti, kot navaja Bugarič (2004, str.
476), da sta kljub tako imenovani enotni izvršilni oblasti, kot jo pozna naša ureditev, vlada
in državna uprava ločeni, in sicer s poudarkom na jasni razmejitvi med političnim delom
izvršilne oblasti (vlado), ki skupaj z državnim zborom oblikuje politiko države, ter
strokovnim delom izvršilne oblasti (državno upravo), ki sprejete odločitve in začrtano
politiko izvršuje. Tako imenovana politično-izvršilna dejavnost, ki je v pristojnosti vlade, je
izvršilna predvsem glede na zakonodajne organe, glede na upravo pa je bolj
usmerjevalna, nadzorna in v veliki meri celo vodstvena ter je za državno upravo
izjemnega pomena, saj odločilno vpliva nanjo (Rakočević, 1994, str. 168).
Zgoraj navedene upravne naloge oziroma funkcije državne uprave pa lahko smiselno in
sistematično razvrstimo glede na naravo in vsebino, in sicer kot navaja Virant (2004, str.
69):
Eksekutivno-izvršilno funkcijo:
• regulativno (urejanje družbenih razmerij z
upravnimi predpisi;
• funkcijo upravnega odločanja (izvrševanja
javnega interesa v konkretnih primerih);
• funkcijo upravnega nadzora (inšpekcijski nadzor);
• pospeševalno (pospeševanje družbenega razvoja);
• servisno (zagotavljanje javnih služb iz
pristojnosti države).
25

Strokovno tehnično oziroma
servisno funkcijo (priprava
strokovni podlag za odločanje
vlade (zakonskih predlogov,
predpisov ...).

Najbolj tipična oziroma značilna izmed navedenih funkcij državne uprave je gotovo že
omenjena izvršilna, saj je namen delovanja državne uprave ravno v izvrševanju politike
države. Predvsem gre tu za izvrševanje zakonov in drugih predpisov, ki organe državne
uprave zavezujejo in tako so slednji dolžni poskrbeti, da bodo predpisi ter seveda sprejete
politike prišli v ravnanju posameznikov do svojega namena, torej da bodo izvršeni v
obsegu in z namenom pravne norme. V kolikor pa želimo doseči, da bo državna uprava
izvrševala oziroma opravljala vse zakonsko določene naloge strokovno, nepristransko in
predvsem v celoti pravilno znotraj in tudi navzven, slednja mora ravnati v skladu z načeli,
ki so določena tako v ZDU-1 kot tudi na primer v Zakonu o javnih uslužbencih31, ki ureja
položaj in delovanje javnih uslužbencev oziroma uradnih oseb, torej tistih, ki funkcije
državne uprave v realnem življenju tudi postavljajo v prakso, in preko teh načel se
postavljajo določena vrednostna merila za delovanje organov državne uprave,
najpomembnejša izmed njih pa so naslednja:
•

načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti, načelo javnosti, načelo
strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo zaupnosti, načelo odgovornosti za
rezultate, načelo dobrega gospodarjenja, načelo varovanja poklicnih interesov in
druga.

Kot najpomembnejše načelo velja zapisati načelo zakonitosti, ki zavezuje državno
upravo pri izvajanju njenih funkcij ter velja tako za njeno delovanje, torej omejevanje
pravic in nalaganje obveznosti, kot tudi za spodbujevalno delovanje. V osnovi pa pomeni
vezanost organov državne uprave pri izvrševanju njene politike na Ustavo RS in zakone. V
okviru izvrševanja svojih funkcij, predvsem eksekutivne, torej izvršilne funkcije, pa se
načelo zakonitosti kaže in njegov pomen pride do izraza predvsem pri naslednjih upravnih
nalogah organov državne uprave:
•
•
•
•
•

izdaja podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov,
izdaja internih aktov,
sklepanje aktov poslovanja,
opravljanje materialnih dejanj,
izdaja posamičnih konkretnih pravnih aktov (Virant, 2004, str. 74).

Najpomembnejše vprašanje pri ureditvi ter razumevanju izvršilne funkcije državne uprave
je torej v stopnji vezanosti uprave na zakon. Načelo zakonitosti, ki ima svoj temelj v 2.
členu Ustave RS, jasno določa, da mora biti delovanje in odločanje vseh nosilcev oblasti,
torej tudi državne uprave v okviru ustave, zakonov ter podzakonskih predpisov. Zakonitost
pri delovanju organov državne uprave ter izvrševanju upravnih nalog pa konkretneje
31

Zakon o javnih uslužbenci (Ur.list RS,št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1
(10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US:U-I-294/0415, 113/2005, 21/2006 Odl.US:
U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US:
U-I-341/05-10, 32/2006UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A,69/2008-ZZavarE, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, v nadaljevanju ZJU)
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opredeljujeta 120. ter 153. člen Ustave RS, katerih vsebina državni upravi oziroma njenim
organom zapoveduje, da pri izdaji posamičnih aktov ter pri izvrševanju vseh drugih
dejanj, ukrepajo na podlagi zakonov in na podlagi drugih na zakonih temelječih predpisov
(podzakonski predpisi, predpisi lokalnih skupnosti, splošni akti nosilcev javnih pooblastil).
Organi državne uprave tako ne skrbijo za izvrševanje zakonov le z izdajanjem upravnih
predpisov, opravljanjem materialnih dejanj, sklepanjem pogodb, temveč sami
neposredno, v konkretnih situacijah odločajo o upravnih zadevah s tem, da izdajajo
konkretne upravne akte v upravnem postopku. Namen delovanja državne uprave in
izvrševanja njenih nalog, predvsem pa vsake demokratične države je namreč ravno v
njenem zakonitem ravnanju (Bålan in Troanţå Rebeleş, 2007, str. 18). In s pomočjo
upravnega postopka, vsebino katerega ureja zakon, državni organi odločajo o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih posameznikov, tako fizičnih kot pravnih oseb, ter v okviru
tega konkretizirajo z zakonom določene in opredeljene norme v praksi (na primer izdaja
gradbenega dovoljenja, odločba o odmeri davka, orožni list in drugo).
Načelo zakonitosti kot temeljno načelo pravne države in delovanja organov državne
uprave se torej nanaša na celotno delo državne uprave. Spoštovanje načela zagotavlja
pravilno razumevanje in uporabo pravnih norm v konkretnih življenjskih situacijah, torej
pri sprejemanju konkretnih odločitev (posamičnih upravnih aktov), kjer največkrat prihaja
do kolizije razmerja med organi državne oblasti na eni strani in strank na drugi strani.
Izključuje kakršnokoli samovoljo organov oziroma uradnih oseb in zapoveduje tako
formalno oziroma procesno kot materialno zakonitost vsakega posamičnega upravnega
akta32.
Le zakon lahko določi pravico organa, da izda posamični upravni akt, in le zakon lahko
določi pogoje nekega abstraktnega dejanskega stanja, ki bo podlaga za odločitev v
konkretni upravni zadevi oziroma pri izdaji posamičnega pravnega akta. Vsako odstopanje
od materialnih in procesnih določb pri izdaji posamičnih oziroma konkretnih upravnih
aktov pomeni kršitev načela zakonitosti, zato so, kot navaja Schwarze (2004, str. 91)
ključnega pomena za zakonito konkretno odločitev ter izdajo zakonitega posamičnega
akta predvsem jasna postopkovna določila, ki morajo biti vnaprej določljiva in razumljiva,
odločitev mora biti obrazložena, predpis, ki predstavlja podlago za odločitev, pa mora biti
objavljen. Uradnim osebam, ki na podlagi materialne in procesne zakonodaje odločajo o
32

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. U 608/94-12 z dne 27. 2. 1997, VS 12440: »Po 36. členu ZGO
so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi soglasja prizadetih organov in organizacij, če tako
določajo posebni predpisi. Za gradnjo vodnogospodarskih objektov, kar sporna akumulacija
vsekakor je, je predpisano v Zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, in Uradni list RS,
št. 15/91-I) vodnogospodarsko soglasje v prvem odstavku 45. člena. Ker je bilo v času izdaje
izpodbijanje odločbe vodnogospodarsko soglasje z dne 30. 7. 1993 odpravljeno, je glede na
določbo prvega odstavka 269. člena ZUP, po kateri se z odpravo odločb odpravijo tudi vse pravne
posledice, ki so iz nje nastale, tožena stranka glede na načelo enotnosti upravnega postopka po
presoji sodišča utemeljeno štela, da sporno gradbeno dovoljenje ni zakonito.«
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pravicah ali obveznostih oziroma pravnih koristih strank, udeleženih v postopkih, se ob
hkratnem upoštevanju oziroma spoštovanju javne koristi nalaga visoka stopnja
odgovornosti, in ker se standardi državne uprave same, kot vidimo, zlasti v času
mednarodnih integracij in sprememb na gospodarskem področju, ki terjajo bolj učinkovito
in prilagodljivo državno upravo, vse bolj višajo in zaostrujejo, se višajo tudi pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati, da lahko kvalitetno in učinkovito, predvsem pa zakonito in pravilno
opravljajo dejanja v upravnih postopkih in odločajo o konkretnih upravnih zadevah.
Delo organov, ki torej ukrepajo in odločajo v konkretnih realnih situacijah ter izdajajo
posamične akte, nikakor ne sme biti prepuščeno njihovi presoji ali prosti volji, temveč
mora biti vezano na predpise in neupoštevanje teh pravil pomeni kršitev načela
zakonitosti (Androjna in Kerševan, 2006, str. 78). Nenazadnje pa je načelo zakonitosti
pomembno tudi za učinkovito varstvo pravic posameznikov in njihovih pravnih interesov,
predvsem z učinkovitim nadzorom ne le ustavnosti, temveč tudi in predvsem zakonitosti
posamičnih upravnih aktov (Šturm et al., 2002, str. 875).

3.2 ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE IN UPRAVNE ENOTE
Značilnosti državne uprave in njene organizacije izvirajo iz temeljnih značilnosti državne
ureditve, saj je slednja sestavni del širše državne organizacije, v kateri opravlja določene
naloge, ki morajo biti v državi uresničene. Država svoje naloge izvršuje preko različnih
organov ali z njimi ter tako lahko uresničuje svoje poslanstvo samo v povezavi in
medsebojnimi odvisnosti s tistimi, ki opravljajo njene naloge, torej z državnimi organi
(Rakočević, 1994, str. 155).
Organizacija državnih organov v posameznih državah je lahko bolj ali manj razvejana, kar
je odvisno od številnih dejavnikov, predvsem od presoje vsake konkretne družbe oziroma
države. V nekaterih državah je značilna bolj centralizirana organizacija državne uprave, v
drugih bolj decentralizirana, torej razvejana na teritorialno raven (Grad, 1999, str. 169). V
nekaterih državah je organizacija državne uprave relativno stabilna, konstantna in se le
počasi ter stežka spreminja, spet v drugih državah ob vsakokratni zamenjavi oblasti tudi v
državni upravi potekajo radikalne spremembe in procesi reorganizacije. Značilnost
organizacije državne uprave se kaže tudi v različnih oblikah in vrstah njenih organov, ki
imajo lahko različne statuse in položaje znotraj nje same. Glede na število upravnih
področji oziroma nalog se lahko tako slednji oblikujejo za opravljanje upravnih nalog z
enega področja, lahko pa se oblikujejo za več med seboj bolj ali manj povezanih področij
(Rakočević, 1994, str. 186).
Na podlagi 1. člena ZDU-1 državna uprava kot del izvršilne veje oblasti v Sloveniji izvršuje
in opravlja upravne naloge, skladno s 121. členom Ustave RS ter 14. členom ZDU-1 pa so
nosilci teh nalog državni organi, in sicer:
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-

ministrstva,
organi v sestavi ministrstev,
upravne enote,

kriteriji za njihovo opredelitev pa so dejansko upravne naloge oziroma funkcije, ki jih
slednji izvajajo. Upravne naloge lahko sicer na podlagi 121. člena Ustave RS opravljajo
tudi nosilci javnega pooblastila, v kolikor jih zato pooblašča zakon.

Ministrstvo kot temeljna organizacijska oblika državne uprave in kot najvišji resorni organ
opravlja vse funkcije na določenem upravnem področju. Ustanavlja se po tako
imenovanem resornem principu, kar pomeni, da pokriva eno ali več upravnih področij, ki
predstavljajo delovna področja ministrstva. Znotraj ministrstev delujejo organi v sestavi, ki
se, kot določa 14. člen ZDU-1, ustanovijo za opravljanje specializiranih strokovnih nalog,
izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na
področju javnih služb, če se s tem le lahko zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri
opravljanju nalog, oziroma, če je zaradi narave nalog ali delovnega področja potrebno
zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog.
Glede na to, da pa vseh nalog državne uprave ni mogoče izvrševati centralno, torej v
okviru ministrstva ali organa v sestavi, in glede na to, da mora državna uprava s svojimi
nalogami pokriti celotno državno ozemlje, so kot teritorialni upravni organ v slovenski
državni upravi organizirane upravne enote (Virant, 2004, str. 101). Upravnih enot je v
Sloveniji 58, ustanovljene pa so bile na ozemlju nekdanjih občin in praviloma pokrivajo
območja ene ali več sedanjih občin.
Slika 1: Zemljevid upravnih enot Slovenije glede na njihov teritorij

Vir: MJU, 2011
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Do leta 1994 so pretežni del dekoncentriranih nalog državne uprave izvajale nekdanje
občine, vendar pa je Ustava RS, in na njeni podlagi sprejeti zakoni ob nastanku neodvisne
Slovenije, postavila jasne in določne temelje upravnemu sistemu in razmejila funkcije na
občinske, v okviru katere spadajo zadeve, ki se nanašajo na prebivalce občin, kot enoto
lokalne samouprave, ter na funkcije državne uprave, katere pa v osnovi izvajajo
ministrstva. Zaradi slednjega je bilo nujno postaviti jasno ločnico med tistimi nalogami, ki
sodijo v pristojnost občine, in tistimi, ki sodijo v pristojnost države, s tem da bi se te
naloge še vedno izvajale bliže ljudem, torej na teritorialni ravni v dekoncentrirani obliki.
Teritorializacija države se je uredila s celovito novo sistemsko ureditvijo državne uprave. V
praksi ta ureditev na ravni državne uprave ni prinesla posebnih sprememb, je pa pomenila
uvedbo teritorialne ureditve državne uprave in njene razmejitve v razmerju do lokalne
samouprave (Pirnat v: Kovač in Virant, 2011, str. 60). Na tej osnovi so se konstituirale
današnje upravne enote, s čimer se je zagotovilo ohranjanje standarda in konsistentnosti
pri delovanju državne uprave do državljanov (Virant, 2004, str. 108).
Temeljno upravno nalogo upravnih enot predstavlja, skladno z določili ZDU-1, vodenje in
odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, torej izdajanje
posamičnih konkretnih upravnih aktov ter odločanje o pravicah, obveznostih ter pravnih
koristih posameznikov, fizičnih in pravnih oseb. Upravne enote sicer opravljajo oziroma
izvajajo še številne druge naloge, kot je na primer vodenje različnih evidenc, izdajanje
potrdil iz uradnih evidenc in baz podatkov, overjanje podpisov in listin ter drugo, vendar
je vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah njihova osnovna,
primarna funkcija.
Upravno enoto vodi predstojnik, načelnik upravne enote, ki skladno in na podlagi Uredbe
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih33 določa tudi njeno notranjo organizacijo. Med njegove
najpomembnejše naloge gotovo spada izdajanje odločb v upravnem postopku, saj gre pri
tem za izvrševanje bistvene naloge upravne enote kot organa, ki odloča na prvi stopnji v
upravnih zadevah iz državne pristojnosti (Korade-Purg, 2004, str. 587). To pooblastilo, ki
je načelniku dano na podlagi ZDU-1, lahko ta sicer prenese tudi na druge uradne osebe,
zaposlene v upravni enoti, ki za to izpolnjujejo pogoje. Načelnik upravne enote skrbi za
izvrševanje upravnih nalog z vzpostavitvijo ustrezne koordinacije dela notranjih
organizacijskih enot, zagotavljati pa mora tudi delovanje oziroma sodelovanje upravne
enote z drugimi organi, predvsem z resornimi ministrstvi po posameznih delovnih
področjih (Trpin, 1995, str. 30).
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Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in
v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04 (58/04-popr.), 138/04, 35/05,
60/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09,11/10,
42/10,82/10,17/11).
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Osrednje vprašanje pri teritorialni organizaciji državne uprave se nanaša na vprašanje
razmerij med upravnimi enotami ter ministrstvi. V praksi se je namreč postavilo vprašanje
oziroma dilema glede položaja upravnih enot oziroma njihovega tako imenovanega
statusa izvrševalk upravnih nalog, saj Ustava RS v 121. členu kot neposrednega vršilca
upravnih nalog določa samo ministrstvo. Po mnenju Trpina (2004, str. 468−469) bi iz te
določbe Ustave RS lahko sklepali, da lahko naloge uprave opravljajo oziroma izvajajo
izključno ministrstva, kar bi lahko z organizacijskega vidika pomenilo, da morajo biti vsi
organi ter organizacije, ki te upravne naloge izvajajo, del organizacijske strukture
ministrstva. Slednje se je kot dilema izpostavilo prav pri dekoncentraciji upravnih nalog na
teritorialni ravni, torej pri upravnih enotah. Upravne enote namreč predstavljajo nekako
zaokrožen in tudi do neke mere samostojen upravni organ (upravne enote so tudi
samostojni proračunski uporabnik), ki pa v praksi izvaja upravne naloge v pristojnosti
ministrstev, tako da bi lahko, v kolikor bi določbo 121. člena Ustave RS razlagali
dobesedno in restriktivno, upravne enote morale biti del organizacijske strukture
posameznega ministrstva. Po prej navedeni določbi ustave lahko namreč samo ministrstva
upravne naloge izvajajo neposredno. Nasprotno Trpinovemu mnenju Virant (2004, str.
580) navaja, da obstoj upravnih enot kot samostojnih upravnih organov in njihovo
neposredno izvrševanje upravnih nalog ni neskladno z določbo 121. člena Ustave RS, saj
se z vplivom in posledično nadzorom, ki ga ministrstva imajo nad upravnimi enotami, v
celoti ohranja odgovornost ministrstev za posamezne upravne naloge oziroma za izvajanje
posameznih upravnih nalog.
Upravna enota kot dekoncentriran organ državne uprave opravlja oziroma izvršuje naloge
z delovnih področij posameznih ministrstev, predvsem pa največ nalog s področja
upravnih notranjih zadev, kmetijstva, okolja in prostora, z delovnega področja ministrstva,
pristojnega za promet, ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, in
drugih. Upravna enota opravlja in izvaja naloge pod strokovnim vodstvom ministrstva, v
delovno področje katerega naloge sodijo. Ravno tu pa se kaže očitno hierarhično razmerje
med upravno enoto in ministrstvi, saj slednja dajejo upravnim enotam usmeritve,
strokovne naloge in tudi strokovno pomoč pri izvrševanju zakonsko določenih funkcij.
Ministrstva izvajajo nadzor nad delom upravnih enot, seveda v okviru njihovega
delovnega področja, kar se v praksi kaže predvsem v reševanju pritožb zoper konkretne
upravne akte, torej odločbe in sklepe, ki jih na prvi stopnji izdajajo upravne enote, ter tudi
v okviru nadzorstvene funkcije, ki pa jo izvajajo inšpekcije resornih ministrstev.
Posebno mesto oziroma vlogo v razmerju do upravnih enot ima ministrstvo, pristojno za
javno upravo. To ministrstvo je odgovorno za delovanje upravne enote kot celote. Deloma
so seveda za delovanje upravne enote odgovorna tudi druga ministrstva, ki, vsako na
svojem področju, nadzirajo njeno delovanje, vendar je primarna odgovornost na strani
ministrstva, pristojnega za javno upravo. Slednje nadzoruje organizacijo dela in
učinkovitost upravne enote kot celote ter spremlja usposobljenost uslužbencev, ki delajo
na delovnih mestih, kjer se opravljajo naloge z delovnih področij drugih ministrstev (na
primer učinkovitost in pravilnost vodenja upravnih postopkov oziroma odločanja o
upravnih zadevah). Navedeno pomeni, da poleg usposobljenosti uslužbencev, ki izvajajo
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naloge z delovnega področja ministrstva, pristojnega za javno upravo, spremlja tudi
usposobljenost načelnika in uslužbencev v glavni pisarni, informacijski pisarni ter
uslužbencev na delovnih mestih, kjer se opravljajo tako imenovana spremljajoča dela.
Upravni enoti daje usmeritve in navodila za izboljšanje organizacije, učinkovitosti in
kakovosti dela, navodila v zvezi s poslovanjem s strankami in drugimi organi in podobno.
Usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih in drugih podobnih
vprašanj v zvezi z delom upravnih enot (na primer pripravlja skupni finančni načrt za vse
upravne enote, skupni kadrovski načrt, plan investicij in investicijskih vlaganj, nabavo
službenih avtomobilov). Ministrstvo, pristojno za javno upravo, ima koordinacijsko vlogo v
vladi tudi glede podzakonskih predpisov, ki zadevajo poslovanje upravnih enot in obveznih
navodil ter usmeritev, ki jih posamezna ministrstva v skladu z 49. členom ZDU-1 lahko
dajejo upravnim enotam. K usmeritvam in navodilom drugih ministrstev mora ministrstvo,
pristojno za javno upravo, dati svoje soglasje z vidika kadrovskih, finančnih,
organizacijskih in drugih posledic (v primeru spora odloči vlada).
Ne glede na izjemno velike pristojnosti, ki jih v zvezi delovanjem oziroma poslovanjem
upravnih enot zakon daje ministrstvu, prisojnemu za javno upravo, pa ne gre pozabiti, da
so upravne enote vendarle samostojni državni organi in samostojni proračunski porabniki.
Slednje pomeni, da je načelniku upravne enote dana celovita odgovornost tako za
strokovno delo na posameznem delovnem oziroma upravnem področju kot za finančno in
kadrovsko poslovanje upravne enote. In prav obseg, pomen in teža te odgovornosti so v
razmerju z naborom pristojnosti, ki jih v zvezi z upravnimi enotami zakon podeljuje
ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, lahko vprašljivi oziroma celo sporni.
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4 POMEN PRAVNEGA UREJANJA UPRAVNIH POSTOPKOV
4.1

UPRAVNO PRAVNO RAZMERJE IN UPRAVNI POSTOPEK

Vsako področje v pravu je urejeno s predpisi, torej z zakoni in drugimi na zakonu
temelječimi predpisi. Predpisi, ki določajo delovanje organov državne uprave ter na
splošno urejajo javnopravna razmerja med posamezniki, torej fizičnimi in pravnimi
osebami na eni strani ter državo oziroma organi državne uprave na drugi strani, določajo
pa tudi pogoje za pridobitev pravic, pravnih koristi in naložitev obveznosti, ki
posameznikom pripadajo iz pravnih razmerij na različnih vsebinskih področjih, na primer
kulture, kmetijstva, okolja in prostora, notranjih zadev, so tako imenovani predpisi
upravnega prava, katerega namen je urejati javnopravna razmerja in ki se je razvilo z
namenom omejevanja upravne oblasti in zaščite strank pred njenim samovoljnim
delovanjem ter varstva javnega interesa. Misija oziroma smoter upravnega prava kot
pravne discipline, ki uravnava dejavnost države in javne uprave, izhaja iz duha in vsebine
osrednjih načel, ki dajejo ton vladavini, ki jo lahko označimo kot vladavino svobodne,
demokratične ureditve, in katero je Tocquevielle opredelil kot → »Government of the
People, for the People, in the interest of the People« oziroma »država ljudi, za ljudi in v

interesu ljudi«.
Prelomnico v razvoju upravnega prava pa je predstavljalo obdobje po francoski revoluciji
(leta 1789), ko je prišlo do oblikovanja pravne države, za katero pa sta značilni predvsem
načelo zakonitosti ter podreditve uprave pravu in prav uveljavitev že nekajkrat
omenjenega načela zakonitosti na področju uprave je pomenilo uvod v pravno državo,
kajti slednje, torej spoštovanje zakonitosti, pravice posameznikov in njihovo varstvo glede
na državni aparat, uvedba hierarhije nadzora ter tudi nepodkupljivost in odgovornost
uradnih oseb so pomenila preskok v zgodovini razvoja upravnega prava (Pusić, 1995, str.
18−19). Sama uvedba načela zakonitosti v državno upravo in njegovo udejanjanje v praksi
pa je imela za posledico to, da se je konkretna dejavnost uprave nenehno presojala in
ocenjevala vse dotlej, dokler ni bila dosežena skladnost s pravnimi normami, s čimer je bil
dosežen tudi namen upravnega prava.
Danes bi lahko upravno pravo označili kot sistem pravnim norm, ki urejajo upravno
pravna razmerja, oziroma tista razmerja, kjer pride do kolizije med javnim interesom ter
zasebnim interesom, nadalje tista, ki urejajo postopek odločanja in sodni nadzor nad
zakonitostjo teh odločitev, in ki urejajo organizacijo in pristojnosti uprave. Del upravnega
prava, ki ureja upravno pravna razmerja, lahko tako označimo kot materialno upravno
pravo, v katerega spadajo tiste upravno pravne norme, ki na splošen ter abstrakten način
urejajo upravno pravna razmerja. Gre za materialne predpise, predstavljene v
predhodnem poglavju, ki določajo vsebino ter razmerja na posameznih upravnih področjih
in preko katerih se določajo tudi pogoji za priznavanje pravic in pravnih koristi ter
nalaganje obveznosti (Androjna in Kerševan, 2006, str. 27). S pojmom formalno upravno
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pravo pa bi lahko opredelili tisti del upravnega prava, ki ureja postopek odločanja ter
sodni nadzor nad zakonitostjo teh odločitev (Čebulj in Strmecki, 2000, str. 12). In prav
formalni ali procesni del upravnega prava, ki ureja postopek, je ključnega pomena, da se
posameznikom, ki vstopajo v razmerje z državno upravo, torej v upravno pravno
razmerje, zagotovi enakost obravnave, da se zavarujejo njegovi interesi pred samovoljnim
in arbitrarnim delovanjem države ter da se istočasno zavaruje tudi javni interes.
Ugotavljanje obstoja zahtevanih pogojev, dejstev oziroma okoliščin konkretne upravne
zadeve in odločanje o konkretni pravici, obveznosti ali pravni koristi pa ni mogoče
prepustiti le arbitrarni volji organa državne uprave, saj bi slednje pripeljalo do samovolje
in neobjektivnega reševanja določenega konkretnega vprašanja. Nujno je, da se vsebina
pravice, obveznosti ali pravnih koristi uresničuje z uporabo procesnih predpisov v
predpisanih postopkih. Upravno procesno pravo tako ureja postopek, po katerem organi
javne uprave v konkretnih primerih, ob uporabi predpisov upravnega materialnega prava,
odločajo o pravicah in obveznostih posameznikov in pravnih oseb (Virant, 2004, str. 40). S
postopkom so napisana oziroma predpisana pravila, po katerih se morajo ravnati pristojni
organi oziroma njihove pooblaščene osebe, stranke ter morebitni drugi udeleženci
postopka (Nemeš, 1987, str. 1). Posamezna dejanja, ki določen postopek sestavljajo, so
vsebovana in določena v procesnih oziroma postopkovnih zakonih in slednja tako
zagotavljajo, da bodo tisti, ki neposredno uporabljajo pravo oziroma izvajajo predpise, pri
tem delali na vnaprej predviden način ter z vso potrebno pozornostjo in premišljenostjo.
Postopek, v katerem pristojni organ javne oziroma državne uprave na podlagi materialnih
predpisov odloča o pravici, obveznosti in pravni koristi na določenem upravnem področju,
imenujemo upravni postopek. Kot navaja Rusch (2009, str. 3), je upravni postopek tako
imenovana formalna pot, ustanovljena in vsebovana v zakonih, po kateri se mora ravnati
vsakršna upravna odločitev. Posebnost upravnega postopka v primerjavi z drugimi je v
varovanju javne koristi na eni strani in pravic posameznikov na drugi strani. To je
postopek, v katerem odloča pristojni organ državne uprave o pravici, obveznosti ali pravni
koristi posameznika v konkretni upravni zadevi na določenem upravnem področju, in prav
to odločanje je bistvena vsebina upravnega postopka, ki je hkrati tudi bistven način za
ustanovitev oziroma ugotovitev pravnega razmerja v konkretni upravni zadevi (Androjna,
1977, str. 13). Upravni postopek je torej sredstvo, ki na eni strani uveljavlja namen
materialnega predpisa, po drugi strani pa nakazuje pot, kako do tega namena pridemo
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 28−29).
Kot je že bilo omenjeno, se v upravnem postopku presoja oziroma ugotavlja obstoj
določenih pogojev, dejstev in okoliščin konkretne upravne zadeve, ki predstavlja osrednji
pojem upravnega postopka in katero bi lahko, kot navaja Trpin (2004, str. 44), opredelili
kot odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge
stranke na področju upravnega prava. Pri upravni zadevi gre torej za vodenje upravnega
postopka in odločanje s področja upravnega prava v konkretnih primerih, in v katerih je
izraženo oziroma prisotno varovanje javnega interesa, torej interesa, ki je nad koristjo
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posameznika na eni strani ter varovanje pravic in koristi posameznikov na drugi strani
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 53).
Ko govorimo o upravnem postopku, moramo nadalje ločiti tako imenovani splošni upravni
postopek, za katerega je značilno, da se uporablja in velja za vodenje in odločanje o
upravnih zadevah na vseh upravnih področjih in za vse organe, ki odločajo o konkretnih
upravnih zadevah, ali pa gre za tako imenovane posebne upravne postopke, kar pomeni,
da določena vprašanja upravnega postopka glede na specifičnost upravnega področja
ureja drugače kot splošni. Posebne postopkovne določbe, ki so načeloma vsebovane že v
materialnih predpisih in preko teh določb vsebujejo tudi določena postopkovna oziroma
procesna pravila, ki urejajo vsebino določenega upravnega področja, lahko tako
opredeljujejo pravice in obveznosti drugače od splošnih. Zaradi specifičnosti nekaterih
upravnih področij in zaradi zagotovitve racionalnejšega in predvsem bolj pravilnega dela
in poteka upravnih postopkov ter boljše uveljavitve pravic se lahko za takšno upravno
področje predpiše povsem nov, svojsten upravni postopek, ki ga imenujemo posebni
upravni postopek, vendar le ob upoštevanju pogojev, da je to resnično potrebno ter da so
pravila slednjega v skladu s pravili in načeli splošnega upravnega postopka. Največ
posebnih upravnih postopkov je na upravnih področjih okolja in prostora (graditev
objektov), notranjih zadev, inšpekcijskega nadzora in davkov.
Eden najpomembnejših vidikov razmerja med splošnim in posebnim upravnim postopkom
pa se kaže v podrejenosti splošnega proti posebnemu, kar pomeni, da je splošni upravni
postopek v razmerju do posebnega v subsidiarnem položaju. V konkretnih situacijah je
sicer treba upoštevati oba zakona, splošnega in posebnega, vendar pa ima primat oziroma
prednost posebni upravni postopek, in sicer v kolikor so na določenem upravnem področju
predpisane posebne procesne določbe (s posebnim zakonom ali vsebovane v materialnih
predpisih), se primarno uporabljajo le-te, medtem ko se za vsa druga vprašanja
uporabljajo določbe ZUP.

4.2 RAZVOJ UPRAVNEGA POSTOPKA V SLOVENIJI
Upravno procesno pravo kot posebna pravna disciplina, v okvir katerega spada upravni
postopek, se je, kot že omenjeno razvilo v sredini osemnajstega stoletja v Franciji. Prvi
zakon, ki je vseboval temeljna pravila o upravnem postopku, je bil izdan sicer zelo pozno,
in sicer leta 1899 v Španiji, v Avstro-Ogrski pa je bil leta 1925 izdan prvi tako imenovani
kodificiran zakon, ki je s še tremi zakoni, ki so se prav tako nanašali na vsebino upravnega
postopka, v celoti urejal in bil posvečen urejanju upravnega postopka (Đerđa, 2007, str.
2).
V Sloveniji smo se z upravnim procesnim pravom in določbami upravnega postopka srečali
še v času, ko smo bili del Avstro-Ogrske pred prvo svetovno vojno, po nastanku Kraljevine
SHS (Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev) so v okviru Vidovdanske ustave iz leta 1921
nastale prve določbe, ki so bile pomembne za področje upravnega prava, v letu 1922 pa
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je bil sprejet Zakon o državnem svetu in o upravnih sodiščih, ki je vpeljal tudi načelo
dvostopnosti oziroma instančnosti upravnega postopka, in sicer tako, da je o upravnih
sporih zoper akte upravnega postopka odločalo upravno sodišče, o pritožbah zoper njih pa
državni svet.
V Sloveniji je pomemben akt upravnega postopka predstavljal v letu 1923 sprejet
Postopnik za obča upravna oblastva, ki ga je izdala takratna pokrajinska vlada za
Slovenijo kot upravni akt v obliki okrožnice, navodila oziroma tako imenovana «načela
postopanja pred občimi upravnimi oblastvi I. In II. stopnje v Sloveniji« in slednji je
predstavljal pomemben mejnik poskusa ureditve upravnega postopka. Prelom v zakonski
ureditvi upravnega postopka pa je v okviru takratne Kraljevine Jugoslavije predstavljal v
letu 1930 sprejet Zakon o občem upravnem postopku, s pomočjo katerega se je skrčila
nepregledna množica predpisov v le enega, s tem pa se je splošni upravni postopek
poenotil za celotno območje takratne kraljevine, preko svojih določb so se postavili tudi
temelji zakonitega ravnanja upravnih oziroma državnih organov v upravnih postopkih
(Breznik in Grafenauer, 2005, str. 37). Z ustanovitvijo nove Jugoslavije po drugi svetovni
vojni je Zakon o občem upravnem postopku iz leta 1930 prenehal veljati in tako izgubil
pravno moč, slednje je v letu 1941 potrdil tudi Zakon o razveljavljanju pravnih predpisov,
vendar je določal, da so se lahko pravna pravila Zakona o občem upravnem postopku
uporabljala še naprej, in sicer za tista pravna razmerja, ki so bila urejena z veljavnimi
predpisi, pod pogojem, da niso bila v nasprotju s takratno Ustavo Federativne ljudske
republike Jugoslavije, republiškimi ustavami in zakoni ter drugimi veljavnimi predpisi v
državi, predvsem pa zato, ker bi s popolno razveljavitvijo določb o upravnem postopku
nastala pravna praznina.
Z Ustavo Jugoslavije iz leta 1946 je bil v upravni postopek vpeljan in dan poudarek tudi
spoštovanju načela zakonitosti in načela pravice do pritožbe, po drugih strani pa je na
področju uresničevanja varstva pravic in obveznosti posameznikov v postopkih pred
državnimi organi še vedno obstajala precejšna pravna praznina, in posledično, da bi se
slednja zapolnila, so bili v letih 1946, 1949 in 1952 v ljudskih odborih izdani zakoni, ki so
vsebovali določene upravno procesne norme:
•

•

•

Splošni zakon o ljudskih odborih iz leta 1946 je vseboval in uzakonil določena
temeljna načela upravnega postopka, in sicer načelo zaslišanja stranke, načelo
učinkovitosti, načelo ekonomičnosti ter tudi določbe o pravici do ugovora oziroma
pritožbe,
novela Splošnega zakona o ljudskih odborih iz leta 1949 je že navedena temeljna
načela še izpopolnila in dopolnila na primer z določbami o pristojnosti organov, o
uradni osebi oziroma organu, pooblaščenem za vodenje in odločanje o upravnem
postopku, o odložilnem učinku pritožbe,
v noveli Splošnega zakona o ljudskih odborih iz leta 1952 so bila nekatera temeljna
načela upravnega postopka še bolj razširjena, zlasti pa so bile poudarjene pravice
strank in dolžnosti organov v upravnem postopku, kot je na primer ugotavljanje
dejanskih okoliščin pred izdajo odločbe, vročitev odločbe, pravica pritožbe zoper
36

odločbo prve stopnje – z vidika zakonitosti je bilo pomembno zlasti to, da so bile
postavljene meje za uporabo pravice nadzorstva višjega organa glede
pravnomočnih odločb nižjih organov (Nemeš, 1984, str. 3−5).
Navedena načela upravnega postopka so bila uzakonjena preko republiških zakonov tudi v
Sloveniji in načela, vsebovana v določbah teh zakonov, federalnih ter republiških, so
predstavljala glavno vodilo organov državne uprave pri vodenju upravnih postopkov. Za
nadaljnji razvoj upravnega postopka je bila pomembna na primer tudi uvedba sodnega
nadzora nad delovanjem uprave, ki je bil uveden v pravni sistem Jugoslavije leta 1952 s
sprejetjem Zakona o upravnih sporih, in ki je vseboval določbe, ki so bile pomembne tudi
za upravni postopek, saj je definiral pojem upravne odločbe ter uredil celo vprašanje
molka organa, sprejetje zakona pa je pomenilo oziroma odigralo tudi aktivno vlogo pri
nadaljnji izgradnji celovitega sistema splošnega upravnega postopka (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 38).
Vendar pa vse te določbe le niso mogle nadomestiti celovite ureditve upravnega postopka,
saj je bilo kljub določenim določbam mnogo vprašanj neurejenih, zato je bil v letu 1956
sprejet Zakon o državni upravi, ki je postavil temelje organizaciji in delu organov državne
uprave, leta 1956 pa je ljudska skupščina sprejela Zakon o splošnem upravnem postopku.
Slednji je bil v primerjavi z drugimi državami, ki so že kodificirale upravni postopek (na
primer Avstrija, Češkoslovaška, Poljska, Združene države Amerike) obsežnejši, saj je
takrat predstavljal najobsežnejšo in najbolj natančno kodifikacijo upravnega postopka na
svetu, predvsem, ker je na eni strani zelo natančno določil položaj organa, ki vodi in
odloča v postopku, s čimer je omogočil omejevanje arbitrarnosti in samovolje organa, po
drugi strani pa je zagotovil strankam v postopku tak pravni položaj, ki je bil potreben za
varstvo njenih pravic in pravnih koristi. V svojih temeljnih načelih je predpisal, da upravni
organi izvršujejo svojo dejavnost na temelju zakonov in drugih predpisov, temelječih na
zakonu, strankam pa je zagotovil pravna sredstva za varstvo njihovih pravic in je s svojo
ureditvijo v določeni meri tudi prispeval k ugledu takratnega pravnega sistema. Zakon o
splošnem upravnem postopku je bil v času Jugoslavije noveliral štirikrat – prva novela iz
leta 1965 in druga novela iz leta 1977 veljata za najobsežnejši, v katerih so bile
izpopolnjene tudi določene določbe o krepitvi položaja stranke v postopku, tretja novela iz
leta 1978 je prinesla določene redakcijske spremembe in popravke, v četrti iz leta 1986, in
zadnji, sprejeti v okviru takratne Jugoslavije, pa so bile uvedene določene spremembe v
zvezi z izvršbo odločbe, roka za izdajo odločbe, dokaznih sredstev v postopku ter pravnih
sredstev zoper izdane odločbe.
Po osamosvojitvi Slovenije in razpadu takratne Jugoslavije je bilo v skladu z Ustavnim
zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije iz leta 1991 za dotedanje zvezne zakone določeno, da se do izdaje ustreznih
predpisov Slovenije slednji smiselno uporabljajo, v kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu
novonastale države. In tako se je jugoslovanski Zakon o splošnem upravnem postopku, ki
je bil v uporabi pred osamosvojitvijo, uporabljal še naprej, vse do sprejetja novega
»slovenskega« leta 1999. Slednji je po vsebini pomenil predvsem nadaljevanje prejšnjega
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oziroma prilagoditev starega besedila potrebam in ustavnim zahtevam nove ustave in
trendom ravnanja demokratične države z ustreznimi vsebinskimi spremembami ob
upoštevanju nekaterih teoretičnih izhodišč in izkušenj iz prakse. Eden izmed razlogov,
zakaj se je jugoslovanski Zakon o splošnem upravnem postopku uporabljal v Slovenji še
skoraj desetletje po njeni osamosvojitvi, bi po mnenju Kovačeve (2011, str. 199) lahko
našli v njegovi sodobnosti in majhni vsebinski ter vrednostni vezanosti na takratno
socialistično ureditev, zaradi česar večje reforme upravnega postopka takrat niso bile
potrebne. Do danes pa je bil z namenom izboljšanja in prilagajanja sodobnim načinom
poslovanja noveliran že sedemkrat.
Prve večje vsebinske spremembe pa so prinesle spremembe ZUP iz leta 2002, ki so se
osredotočale predvsem na položaj strank v upravnem postopku in katerih namen je bil
povečanje učinkovitosti in hitrosti reševanja upravnih postopkov z določitvijo dolžnosti
upravnega organa o pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc. Obsežnejše so bile
spremembe in dopolnitve ZUP tudi iz leta 2004, ki so se poleg terminološkega prilagajanja
nanašale tudi na pospeševanje in poenostavitev postopkov za stranko (na primer s tem,
da je bila dana možnost, da organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu,
odločajo v upravnih zadevah na območju celotne države, kot je pri izdaji osebnih
dokumentov ali registracij vozil), postavil pa se je tudi temelj elektronskemu poslovanju
organov državne uprave s strankami ter tudi med samimi državnimi organi ter se tako
dvignil pomen in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v državni upravi
oziroma v upravnih postopkih (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 39−40). Tako je bil dan
predvsem večji poudarek povečanju ekonomičnosti upravnega postopka ter
odstranjevanja problemov, saj je uporaba ZUP v praksi, ki je zelo obsežna in raznolika ter
posledično zato tudi dobra podlaga za oceno uspešnosti in učinkovitosti posameznih
določb zakona, pokazala nekatere pomanjkljivosti (Francelj, 2009, str. 22).
V letu 2005 je bil ZUP ponovno spremenjen, in sicer z namenom strankam omogočiti
enostavnejše poslovanje pri vlaganju vlog, prav tako pa se jim je povečala njihova pravica
do postavitve pooblaščenca, cilj navedenih sprememb pa je bil predvsem v odpravljanju
administrativnih ovir, s tem pa tudi olajševanje poslovanja državljanov z državno upravo
ter poenostavitev dostopa do upravnih storitev, s čimer pa naj bi se povečala tudi
učinkovitost samih postopkov. Obsežnejše spremembe pa je v zadnjih letih ZUP doživel
predvsem v letu 2007, med njimi je z namenom pospešitve hitrosti reševanja postopkov
ter posledično dvigom učinkovitosti poslovanja gotovo najizrazitejša možnost strank, da se
odpovejo pravici pritožbe. Razlog za uveljavitev tega instituta ter tudi drugih sprememb, ki
jih je prinesla omenjena novela ZUP, je bil predvsem v težnji po večji učinkovitosti
upravnega postopka, kar pa posledično pomeni vzpostavitev novih možnosti za hitrejše,
racionalnejše poslovanje državnega organa (Francelj, 2009, str. 22). Vendar nikakor ne
gre pozabiti, da je v luči učinkovitega in hitrega poslovanja državnih organov zakonitost
dela državnih organov pri vodenju upravnih postopkov še vedno postavljena na prvo
mesto in bo slednje moralo biti najpomembnejše vodilo tudi pri vseh bodočih
spremembah ZUP.
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4.3

KONKRETIZACIJA PRAVNO
UPRAVNI POSTOPEK

PROCESNE

PRAVILNOSTI

SKOZI

Zakon, ki v Sloveniji ureja upravni postopek in določa nabor institutov, ki urejajo način
uveljavljanja pravic oziroma njihovega definiranja, določanja obveznosti strank ob
hkratnem varstvu javnega interesa, sprejet leta 1999, je torej ZUP. Vsebuje skupna
splošna pravila za vodenje upravnega postopka v celoti ter pravila za odločanje v
konkretnih upravnih zadevah (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 20). Je zakon, ki ureja
ravnanje vseh, ki v posameznih upravnih postopkih sodelujejo, in izhajajoč iz množice
vodenih upravnih postopkov, je nedvoumno najbolje oziroma najpogosteje uporabljan
zakon v slovenskem prostoru. Sodi med temeljne procesne zakone našega pravnega reda
in predstavlja enega od temeljnih sistemov varovanja pravic posameznikov do organov
državne oblasti, ki skupaj s področnimi zakoni ureja izvajanje upravnih postopkov v
organih državne uprave, organih samoupravnih lokalnih skupnosti in pri nosilcih javnih
pooblastil.
Večina procesnih institutov, ki jih ZUP vsebuje, se je razvila predvsem z namenom
zavarovati šibkejšega, torej tistega, ki proti oblasti, državi uveljavlja svojo pravico ali
varuje pravno korist oziroma se mu nalaga kakšna obveznost, in ravno zaradi slednjega
ZUP pomeni temelj varstva pravic posameznikov v razmerju do državne uprave oziroma
državne oblasti (Jerovšek et al., 2004, str. 36−37). Izjemno pomembna značilnost,
lastnost in nenazadnje drugačnost upravnega postopka, ki ga s svojimi določbami kot
nekakšen »upravni kažipot« vodijo in usmerjajo postopkovna pravila, je proti drugim v
tem, da pravno razmerje nastane na podlagi enostranske volje tako imenovanega
zastopnika javnega interesa, ki v tem postopku nastopa v vlogi močnejšega. Prav zaradi
tega je eden izmed temeljnih ciljev upravnega postopka zavarovanje stranke oziroma
udeleženca, ki je v postopku šibkejši člen, torej tistega, ki uveljavlja svojo pravico, varuje
pravno korist, ali tistega, ki se mu obveznost s strani močnejšega nalaga.

4.3.1 INTERPRETACIJA IN POMEN TEMELJNIH NAČEL ZUP
Tako kot v Ustavi RS, kjer so z namenom realizacije oziroma udejanjanja pojma »pravna
država« v praksi, torej v vsakdanjem življenju, definirana ter pri delovanju oblasti
zapovedana temeljna ustavna načela, so načela za delo organov oblasti, ki v postopkih
nastopajo v vlogi močnejšega, definirana tudi v ZUP. Ta načela, ki pomenijo nekakšno
konkretizacijo, specializacijo ter izpeljavo ustavnih načel za uporabo na upravnem
področju oziroma natančneje za uporabo pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v
upravnih zadevah, se med seboj prepletajo, uporabljajo v celotnem splošnem upravnem
postopku in jih je potrebno spoštovati (Androjna, 1977, str. 18).
Načela ZUP, ki tako, kot je zapisano v predhodnem odstavku, ustavna načela
konkretizirajo, torej jih, seveda brez posegov v vsebino oziroma brez spreminjanja
njihovega pomena in namena, prilagajajo za delovanje organov oblasti na konkretnem
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upravnem področju, nesporno izhajajo neposredno iz Ustave RS. Ustavna in zakonska
načela so načela sistemske narave in predstavljajo veljavni pravni red ter vsebujejo na eni
strani dolžnosti in pravice organov javne oziroma državne uprave, ki v upravnih postopkih
odločajo, na drugi strani pa pravice in obveznosti, ki jih imajo v upravnih postopkih
posamezniki, torej fizične in pravne osebe. S pomočjo teh načel se:
•
•

dejansko omogoča in olajša presoja zakonitosti ter pravilnosti dela organov
državne oblasti pri uporabi predpisov, ter
zagotovi in okrepi posameznikovo varstvo, torej varstvo njegovih pravic in pravnih
koristi (Androjna in Kerševan, 2006, str. 76).

Najpomembnejši instituti, ki v ZUP opredeljujejo ter postavljajo temelje tako materialni
kot tudi procesni zakonitosti, ki sta v praksi močno povezani in se neprestano prepletata,
organom postavljajo tudi določena vrednostna merila, ne le za vsebinsko zakonito, temveč
tudi postopkovno, torej pravilno vodenje upravnih postopkov in na sploh zakonito upravno
delovanje. Temeljna načela so tako skupek procesnih standardov, idej in tudi usmeritev,
na katerih sloni upravni postopek, pri konkretnem odločanju dajejo uradnim osebam
usmeritve in nakazujejo pot za pravilno uporabo predpisov (Grafenauer in Breznik, 2005,
str. 69).
ZUP opredeljuje devet temeljnih načel, ki se vsebinsko raztezajo na celotno materijo
zakona, jo povezujejo v nekakšno celoto, pri odločanju v konkretnih primerih pa dajejo
usmeritve in kažejo pot, kako in na kakšen način naj pravno pravilno upravni postopek
poteka. Poimenujemo jih lahko procesni standardi ali mogoče celo procesne uzance, kajti
njihov pomen je nedvoumno na ravni vrednostnih meril, pravil obnašanja in ravnanja.
Nesporno je prvo pisano načelo zakonitost ali legalitete tisto, ki si zasluži, tako kot
ustavno načelo zakonitosti, da je v matematičnem smislu zapisano pod črto, torej kot
skupni imenovalec vseh načel delovanja organov državne uprave, kadar le-ti odločajo o
pravicah in obveznostih fizičnih ali pravnih oseb.
Že iz vsebine tretjega poglavja, kjer se predstavlja temeljna značilnost delovanja organov
državne uprave, izhaja, da je organ državne uprave v okviru katerekoli izmed funkcij, ki
mu je zaupana v izvajanje, omejen s predpisi in s pravili demokratičnega načina
delovanja, kar v prenesenem pomenu pomeni »vezanost organov državne uprave na
predpise«.
Načelo zakonitosti, kot ga določa in opredeljuje 6. člen ZUP, upravnim organom
zapoveduje dolžnost, da v konkretnih upravnih zadevah postopke vodijo:
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•

•

v skladu z določili materialne zakonodaje, torej da pri odločanju v konkretnih
upravnih zadevah spoštujejo in sledijo določbam ustreznih materialnih predpisov,
ki na konkretnih oziroma posameznih področjih določajo vrsto, vsebino in obseg
pravic, obveznosti ali pravnih koristi posameznikov, torej fizičnih ali pravnih oseb,
ter
po pravilih procesne zakonodaje, kar zagotavlja formalno zakonitost pri izdaji
konkretnih upravnih aktov in ki določeno upravno področje tudi vsebinsko urejajo,
načeloma pa vsebujejo pravila za vodenje upravnih postopkov, in odločanje v
upravnih zadevah na najrazličnejših področjih. Torej določa vrsto, vsebino, obliko,
kraj, čas, način in namen posameznega dejanja oziroma akta, ki ga po
zaključenem postopku izda posamezni upravni organ oziroma določa sistematično
in vnaprej predpisano ravnanje. Zagotavlja, da državni organi, ki odločajo o
pravicah in obveznostih ter pravnih koristih fizičnih ali pravnih oseb, pri
neposredni uporabi materialnih zakonov delajo in ravnajo na vnaprej predviden
način in po določenih postopkovnih pravilih34 .

Spoštovanje določb procesnih predpisov ter določb predpisov, ki določno oziroma
konkretno urejajo pravice in obveznosti na posameznih področjih, torej materialnih
predpisov, je nedvoumno bistvo vsake demokratične družbe in glede na to, da pravna
pravila, ki jih vključuje oziroma določa bodisi procesna bodisi materialna zakonodaja,
posegajo na področje pravilnosti upravnega delovanja v najširšem smislu, je le-to
nepogrešljiva entiteta pravne urejenosti države. Upoštevanje načela zakonitosti pri izdaji
posamičnih oziroma konkretnih upravnih aktov se torej kaže na eni strani preko
materialnih zakonov oziroma pravil, ki na abstraktni in splošni ravni določajo vsebino
pravic, obveznosti ter pravnih koristi, uresničujejo pa se z uporabo v konkretnih in
posamičnih primerih, na drugi pa procesnih zakonov, ki omogočajo določanje poti, oblike
in način za uresničitev pravnih norm materialne, torej vsebinske narave (Grafenauer in
Breznik, 2005, str. 18).
Iz Ustave RS izhaja načelo vezanosti upravnih organov na zakon, saj po določbi 120. člena
ustave opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in
zakonov. V zvezi s tem je nujno opozoriti na posebno institucijo, to je izjema
nezakonitosti, ki jo je mogoče zaslediti tudi v sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije. Če namreč sodišče ugotovi, da je bil konkretni upravni akt izdan na podlagi
podzakonskega predpisa, ki ni v skladu z zakonom, odloči tako, kot da takega predpisa ni,
34

Sodba Vrhovnega sodišča RS, VS RS U924/93-7 z dne 9. 8. 1995, VS11899: «Načelo zakonitosti,
izraženo v 4. členu ZUP, zahteva, da smejo pristojni organi z upravnimi odločbami nalagati
strankam le ukrepe, ki jih določa materialni zakon ali na podlagi zakona izdan predpis. To načelo
pa tudi pomeni, da mora obrazložitev odločbe obsegati med drugim tudi navedbo predpisov in
razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje naredkuje odločbo, navedeno v dispozitivu. Ker
izrek izpodbijane odločbe nima opore v materialnem predpisu, obrazložitev odločbe pa ni skladna z
209. členom ZUP, pomeni navedena pomanjkljivost bistveno kršitev pravil postopka (4. in 209. člen
ZUP). Inšpekcijski organ ne more izreči ukrepa, če v materialnem predpisu nima pooblastila za
ukrepe na področju cen oziroma niso v njem določno navedene obveznosti subjektov, na katere se
ukrep nanaša.«
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torej na podlagi zakona. Tako sodišče pri uporabi konkretne norme vzpostavi ravnovesje,
ki ga ruši s pravnim redom neskladna pravna norma, vsebovana v podzakonskem
predpisu (Grafenauer, 2001, str. 35−36).
Kako obsežna sta širina in moč načela zakonitosti, potrjuje tudi dejstvo, da le-to zajema
tudi vsebine s področij sorazmernosti, prepovedi retroaktivnosti in nenazadnje vsebine, ki
se nanašajo na vprašanja enakosti in pravne varnosti strank v postopku. Torej vsa
pomembna načela pravne države, ki jih ZUP sicer neposredno ne navaja kot temeljna
načela upravnega postopanja, so zajeta v načelu zakonitosti, ki velja in ima moč tudi
takrat, ko upravni organi odločajo po prostem preudarku (diskrecija). Za odločanje po
prostem preudarku je enako kot za tako imenovane pravno vezane odločitve, namreč
postavljen zakonski okvir, in sicer − odločba v upravni zadevi mora biti izdana v mejah
pooblastila in v skladu z namenom, za katerega je organu pooblastilo dano. Ne glede na
to, ali je odločitev upravnega organa v upravni zadevi sprejeta po prostem preudarku ali
ne, pa pri njenem sprejemanju, tako kot za pravno vezane odločitve, veljajo določbe ZUP,
kajti prosti preudarek se nanaša le na uporabo materialnega predpisa, ki ne predvideva
rešitve za vse konkretne primere.
Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi, kot ga določa 7. člen ZUP, odraža
medsebojno povezanost poglavitnih ciljev upravnega postopka, ki po eni strani omogoči
stranki uveljavitev njene pravice oziroma pravne koristi, po drugi strani pa optimalno
zavaruje javni interes (Breznik, 2008, str. 77). Podlago oziroma osnovo ima že v ustavnih
določilih, ki opredeljujejo enakost pred zakonom (14. člen Ustave) ter enako varstvo
pravic (22. člen Ustave). To načelo dejansko odraža tesno medsebojno povezanost treh
najpomembnejših zahtev upravnega postopka, in sicer:
•

•

•

v upravnem postopku in pri odločanju v konkretnih upravnih zadevah morajo
upravni organi omogočiti strankam, da čim laže zavarujejo in uveljavijo svoje
pravice,
da ves čas med postopkom in v sami odločitvi varujejo oziroma zavarujejo interes
drugih, torej poskrbeti morajo za to, da stranka svojih pravic ne uveljavlja na
škodo pravic drugih, ter
poskrbeti za to, da stranka svojih pravic ne uveljavlja v nasprotju z javnim
interesom.

Vse tri zgoraj navedene zahteve, ki jim je med vsakim upravnim postopkom in pri
sprejemu vsake upravne odločitve nujno slediti, so nekakšna posebnost, ki jo ZUP
predpisujemo, kajti državni organi, ki vodijo upravne postopke in odločajo v konkretnih
upravnih zadevah, morajo sočasno varovati tako javne koristi kot pravice posameznikov
oziroma drugih udeležencev postopka. V upravnem postopku namreč ne sodeluje
nikakršen poseben organ, katerega dolžnost bi bila skrb za varstvo javne koristi, kot je to
na primer v kazenskem postopku, kjer ima takšno dolžnost državni tožilec, zato je
pomembnost ZUP še toliko večja, njegova pravilna uporaba pa toliko bolj zahtevna.
Slednje se pri varovanju javnega interesa potencira predvsem v okolju oziroma na
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upravnem področju okolja in prostora, kjer javni interes varujejo, za vodenje upravnega
postopka oziroma za odločanje o upravnih zadevah pooblaščene uradne osebe, ki ne
posedujejo takšnih znanj in takšnega obsega izkušenj, kot jih pričakujemo na primer od
varuha državnega ter javnega interesa (državnega pravobranilca). Takšen primer so na
primer upravne enote, katere pooblaščene uradne osebe so pri vodenju upravnih
postopkov in pri odločanju o upravnih zadevah enako kot državni pravobranilec dolžne
varovati javni interes.
Najpogosteje se »varovanje javnega interesa« v praksi upravnih enot pojavlja na
upravnem področju okolja in prostora, in sicer v postopkih, ki se nanašajo na posege v
prostor, kjer je v luči varovanja javne koristi nujno paziti, da se posegi ne izvajajo v
območja, kot so na primer javna infrastruktura, vodovarstvena in kulturno varstvena
območja, ter v postopkih, ki se nanašajo na razlastitve.35 Pri slednjih, torej v razlastitvenih
postopkih, je nujno, da uradne osebe, ki postopke vodijo, poznajo temeljna izhodišča
načela sorazmernosti, kajti osnovna vsebina tega načela je v zahtevi, da upravni organi v
konkretnih primerih uporabljajo sredstva in ukrepe, ki so v sorazmerju z zakonsko
dovoljenim ciljem, ki ga želijo doseči. To pomeni, da upravna enota oziroma za odločanje
pooblaščena uradna oseba ne sme posegati v pravice posameznika ali jih omejevati v
obsegu, ki bi presegal nujno potrebne ukrepe za zavarovanje javnega interesa, ali, kot je
eni izmed svojih sodb odločilo Ustavno sodišče RS (OdlUS IV, 67,U-I-77/93, Ur.l.
43/95):«Pri tem je treba upoštevati ustavno predvidene legitimne omejitve ustreznih

ustavnih upravičenj, najprej splošno omejenost s pravicami drugih, nadalje zakonitost
predpisanega načina uresničevanja pravice ter posebne, z Ustavo dovoljene omejitve
konkretne pravice zaradi družbenih ali javnih koristi« (Šturm et al., 2002, str. 62). Z
varstvom javnega interesa glede interesov posameznikov se je v postopku razlastitve
srečala Upravna enota Sevnica, ki v upravni odločbi, s katero je ugodila predlagatelju
razlastitvenega postopka, zagovarja, da je javna korist v primeru gradnje daljnovodnega
omrežja Beričevo − Krško izkazana že na podlagi vladne uredbe o državnem lokacijskem
načrtu, ki traso tega daljnovoda predpisuje. Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je
odločitev navedene upravne enote presojalo v tožbenem postopku, je odločbo odpravilo in
zadevo vrnilo upravni enoti v ponovno odločanje (Odločitev Upravnega sodišča RS, I U
327/2010-6), z napotki, da je v postopku nujno potrebno izvesti tako imenovani test
sorazmernosti ter ugotoviti, ali je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s
posegom v zasebno lastnino (Drnovšek, 2011).
35

Sodba VS, št. U 933/94-6, z dne 19. 10. 1995, VS 11729:»... Tožena stranka ugotavlja, da se po
zazidalnem načrtu (ZN), ki je podlaga za izdajo spornega lokacijskega dovoljenja, lokacija nahaja v
vplivnem območju starega mestnega jedra Koper, zato je potrebno za vsak poseg na tem območju
soglasje pristojnega zavoda (22. člen odloka o ZN). Toda po presoji sodišča je zmotno stališče
tožene stranke, da zahtevano soglasje iz 22. člena odloka o ZN ni soglasje iz 204. člena ZUP, ker v
cit. Odloku niti v ZUN in Zakonu o naravni in kulturni dediščini ni določeno, da organ, ki izda
lokacijsko dovoljenje, odloča v soglasju z zavodom. V naštetih predpisih to dobesedno res ni
določeno, vendar po presoji sodišča določbe 22. člena odloka o ZN, »da je za vsak poseg na tem
območju potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda«, ni mogoče razlagati drugače kot tako, da
je temu zavodu zaradi varstva vplivnega območja starega mestnega jedra Koper v upravni stvari
izdaje lokacijskega dovoljenja priznan interes varovanja te naravne in kulturne dediščine – torej
javne koristi. Zato je predpisano soglasje zavoda soglasje iz 204. člena ZUP ...«
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V okviru načela varstvo pravic strank in varstvo javne koristi je upravnim organom
zapovedana tudi dolžnost nudenja pomoči neukim strankam, in ta dolžnost ima v upravnih
postopkih izjemno težo, kajti ZUP ne pozna obveznega zastopanja z odvetniki. Stranka
lahko namreč sama opravlja posamezna dejanja postopka. Slednje pomeni, da stranke ali
drugi udeleženci postopka nemalokrat niso seznanjeni s pravili le-tega in da z njihove
strani ne moremo pričakovati razumevanja pomena dejanj, ki bi jih v postopku lahko
opravili, ali pomena izjav, ki bi jih lahko dali oziroma se jih vzdržali (Androjna in Kerševan,
2006, str. 97).
Pomoč neuki stranki, kot je opredeljena v predhodnem odstavku, se ne omejuje zgolj na
dolžnost poučevanja o procesnih pravicah v upravnem postopku, kajti te pomoči ni
mogoče ločiti od pomoči oziroma pouka o materialnih pravicah, ker so prve nedvoumno in
nesporno močno povezane z drugimi. Zato se od uradne osebe pričakuje in zahteva, da
vsakogar opozarja na možnost uveljavljanja pravic tudi po materialnih predpisih.
Obveza oziroma dolžnost upravnega organa oziroma uradne osebe, ki v konkretni zadevi
vodi upravni postopek, po ugotovitvi resničnega dejanskega stanja, utemeljenega z
dejstvi, pomembnimi za zakonito ter v celoti pravilno odločitev, je določena v 8. členu
ZUP, in sicer v okviru načela materialne resnice. Materialna resnica zahteva, da mora biti
posamična upravna zadeva vsestransko in seveda objektivno raziskana in dognana.
Ugotovitveni postopek mora zavoljo tega zaobjeti vsa tista dejstva in okoliščine, ki so za
odločitev relevantne, torej dejstva in okoliščine, ki so bistvene in odločilne za zakonito in
pravilno odločbo36.
Materialna resnica torej pomeni skladnost v ugotovitvenem postopku ugotovljenega
dejanskega stanja. Je subjektivno spoznanje objektivnih dejstev in to spoznanje je
resnično takrat, ko subjektivna slika ustreza objektivni stvarnosti (Grafenauer in Breznik,
2005, str. 87).
Izjeme, ki ne temeljijo na načelu iskanja materialne resnice, so verjetnost, zakonita
domneva, zakonita fikcija in pred leti tudi tako imenovana formalna resnica, kateri so
starejši procesni predpisi v določenih primerih priznavali enako oziroma podobno moč kot
materialni resnici. Če je na primer določeno dejstvo stranka priznala, ali je to dejstvo
potrdilo določeno število prič, je veljalo dejstvo za dokazano in resnično, ne glede na
36

Sodba Upravnega sodišča v Novi Gorici, št. U 331/2004 z dne 28. 9. 2005, UN0020092:«Iz
upravnih spisov izhaja, da je upravni organ prve stopnje izpodbijano odločbo izdal v skrajšanem
ugotovitvenem postopku. (...) Tožeča stranka je v svoji vlogi za iizdajo odločbe o določitvi
gradbene parcele in v k vlogi priloženem projektu št. 15/04/P navedla, da predstavljata sporna
objekta na parc. št. 224 k.o.B. v naravi gospodarska objekta. Iz izpodbijane odločbe pa izhaja, da
sta sporna objekta pomožna kmetijska objekta za ljubiteljsko kmetijsko dejavnost. Iz upravnih
spisov ni moč ugotoviti, na osnovi katerih dokazov je tožena stranka prišla do navedenega
zaključka. Glede na to, da je tožeča stranka zatrjevala, da predstavljata objekta na parc. št. 242
k.o.B. gospodarska objekta, bi morala tožena stranka v skladu s 145. členom ZUP izvesti posebni
ugotovitveni postopek.«
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subjektivno prepričanje uradne osebe o resničnosti dejstva. Takšna resnica, ki zanemarja
resnično stanje stvari in se zadovoljuje s formalnimi okoliščinami, po mnenju številnih
strokovnjakov z upravnega področja sploh ni resnica in zato je prav, da jo današnji
oziroma aktualni procesni zakon ne pozna več.
Stranka ima v upravnem postopku številne procesne pravice in ena izmed teh je tudi
pravica do zaslišanja, ki je opredeljena oziroma definirana skozi vsebino načela zaslišanja
stranke. Bistvo tega načela, ki ga ZUP opisuje v 9. členu, se ne omejuje zgolj na pravico
do zaslišanja, temveč je bistveno širše, kajti z uveljavitvijo tega načela se posamezniku
kot stranki zagotavlja položaj subjekta in ne zgolj objekta odločanja v upravnem
postopku, saj to načelo vsebuje in predstavlja jedro njegovih procesnih pravic (Androjna
in Kerševan, 2006, str. 103).37 Gre torej za to, da mora imeti stranka možnost tako
imenovane aktivne udeležbe v postopku, kar se skozi postopek kaže v različnih oblikah
oziroma pravicah strank, katerih spoštovanje pomeni tudi posredno realizacijo ustavne
določbe, ki zahteva, da mora biti v postopku vsakomur zagotovljeno enako varstvo pravic
(22. člen Ustave). Na podlagi obravnavanega načela ima stranka pravico:
•
•
•
•
•
•

•

udeleževati se ugotovitvenega postopka,
navajati dejstva, dopolnjevati in pojasnjevati svoja stališča, izpodbijati pravilnost
navedb, ki se ne ujemajo z njenimi navedbami,
sodelovati pri izvedbi dokazov,
zahtevati sklic ustne obravnave in na njej sodelovati ter podajati pripombe,
biti zaslišana o tem, kdo naj bo izvedenec,
zahtevati pojasnila o poteku upravnega postopka in pregledovati dokumente
upravne zadeve ter jih na svoje stroške prepisovati oziroma preslikovati, in
nenazadnje
izjavljati se o novih dejstvih in dokazih, ki jih v okviru pritožbenih postopkov
(pritožbe) navajajo morebitne stranke z nasprotnimi interesi.

Obravnavano načelo, ki zahteva, da stranka v postopku aktivno sodeluje, se v praksi
udejanja s tem, da upravni organ povabi stranko k posameznim dejanjem postopka (na
ustno obravnavo, na ogled, na zaslišanje) ter ji vseskozi omogoča oziroma daje možnost
izjavljanja o dejstvih, ki so za odločitev pomembna. Med upravnim organom in stranko se
s tem vzpostavlja oziroma oblikuje nekakšno posebno razmerje, ki kljub nadrejenosti
organa nasproti stranki omogoča soočenje uradne osebe z drugačnim videnjem stranke o
relevantnih vidikih dejanskega in nenazadnje tudi pravnega stanja (Androjna in Kerševan,
2006, str. 104). Organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki možnosti, da se izjavi
o dejstvih in okoliščinah, ki so za odločitev pomembne, torej o rezultatu dokazovanja po
končanem ugotovitvenem postopku, kar stranko v upravnem postopku nedvoumno
postavlja v ugodnejši položaj, kot je na primer dan stranki v pravdnem postopku, za
37

Sodba VS RS, št. I Up 409/99 z dne 11. 2. 2000, VS13210: «... Čeprav tožeča stranka ni bila
vabljena na ogled kraja sporne lokacije, s tem ni bila storjena bistvena kršitev postopka, saj sta se
tožnika o vseh dejstvih in okoliščinah lahko izjasnila v drugih delih postopka in njuna udeležba na
ogledu tudi po mnenju upravnega sodišča ne bi mogla pripeljati do drugačne odločitve.«
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katerega je značilno, da je zaslišanje stranke zgolj dokazno sredstvo. Gre torej za pravico
stranke, da se udeležuje ugotovitvenega postopka, v katerem lahko brani in zavaruje
svoje pravice in pravne koristi (Jerovšek, 1998, str. 360).
V okviru vodenja upravnega postopka mora uradna oseba sama vestno in skrbno
presoditi, tako kot nalaga oziroma določa v 10. členu ZUP opredeljeno načelo proste
presoje dokazov, vsak dokaz posebej, ter po opravljeni selekciji vseh dokazov glede na
dokazno vrednost oziroma dokazno moč napraviti ustrezno oceno in jo utemeljiti v
obrazložitvi sprejete odločitve, torej v konkretnem upravnem aktu38. ZUP uradni osebi ne
daje nobenih navodil glede tega, katere okoliščine ali dokaze naj šteje za relevantne ter
resnične, saj velja načelo svobodne presoje dokazov, ki pa terja od organa in posledično
uradne osebe, ki postopek vodi in v njem odloča, da ugotavlja in presoja dejstva ter
dokaze toliko časa, dokler ob upoštevanju načela materialne resnice ne pride do
prepričanja o resničnosti dejstev. Prosta presoja tako ni neka samovoljna presoja, niti ne
presoja po prostem preudarku, temveč kritična presoja, saj zahteva vestno in skrbno
razčlenitev vsakega dokaza posebej in njegovo primerjavo z ostalimi (Androjna, 1977, str.
27).
V prenesenem pomenu tako imenovana prosta presoja pomeni, da uradna oseba, ki vodi
postopek oziroma odloča v upravni zadevi, pri presoji dokazov ni vezana na nobene
posebne predpise ali dokazna pravila. Dokaze ocenjuje, vrednoti in presoja po svojem
svobodnem prepričanju, vendar pa je nujno poudariti, da proste presoje dokazov nikakor
ne smemo razumeti v absolutnem smislu. Obravnavano načelo je namreč tesno povezano
z načelom zakonitosti in tudi z načelom materialne resnice, saj so v zakonih pogosto
dokazna pravila predpisana, kar pomeni, da že vnaprej bodisi določajo način dokazovanja
posameznih dejstev bodisi ocenjujejo vrednost, pomen nekega dokaza, po drugi strani pa
materialne resnice ni mogoče zanesljivo in tudi ne pravilno ugotoviti, če bi bila uradna
oseba pri presoji dokazov vezana na kakršnakoli vnaprej določena formalna dokazna
pravila (Breznik, 2008, str. 100).
Po načelu dolžnosti govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice morajo stranke pred
organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so jim priznane bodisi z ZUP
bodisi z drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek. Stranke torej v postopku zavestno ne
smejo govoriti neresnice in svojih pravic ne smejo uporabljati v nepoštene namene.
Zavestno navajanje neresničnih dejstev, lažnih dokazov ali zavestno zamolčanje določene
pomembne okoliščine je s strani organa lahko sankcionirano, saj so stranke v tem primeru
kazensko odgovorne, v kolikor podajo krivo izjavo (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 98).
Slednje, torej pravica organa, da nepoštenost stranke v postopku lahko sankcionira, pa
38

Sodba VS RS U1175/94-4 z dne 3. 7. 1996, VS12166: «Če je tožena stranka sledila mnenju
izvedenca, ne da bi to mnenje, katerega zaključek je med strankama sporen, kot dokaz ocenila in
če v obrazložitvi izpodbijana odločbe ni navedla razlogov glede na oceno tega dokaza, zakaj je
sledila mnenju izvedenca oziroma zakaj je pritožbene navedbe zavezanca zavrnila, je s tem
bistveno kršila temeljno načelo proste presoje dokazov (9. člen ZUP in 2. odstavek 209. člena
ZUP).«
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organu istočasno nalaga tudi obveznost in dolžnost, da stranko vselej posebej opozori na
njeno materialno in kazensko odgovornost, če bi podala krivo izjavo.
Nepoštena uporaba oziroma zloraba pravic, ki v zakonu sicer ni posebej konkretizirana, je
enako kot zavestno navajanje lažnih oziroma neresničnih dejstev s strani organa lahko
sankcionirana. Uradna oseba, ki vodi postopek, uresničevanje ter spoštovanje načela
poštene uporabe pravic, presoja predvsem skozi vsebino postopkovnih predlogov strank,
na primer, ali je določen dokazni predlog namenjen zgolj zavlačevanju postopka ali pa bi
dejansko lahko pripomogel k razjasnitvi dejanskega stanja, ali so strankine prošnje za
prestavitev že razpisane ustne obravnave utemeljene, upravičene ali pa namenjene zgolj
zavlačevanju postopka. Sankcioniranje zlorabe pa se izvaja preko zaračunavanja stroškov
postopka (113. člen ZUP).
ZUP v svojem 12. členu določa, da organ vodi upravni postopek in odloča o upravnih
zadevah samostojno v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov
samoupravnih lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil, ter da uradna oseba samostojno opravlja dejanja v upravnem postopku.
Opredeljuje torej dva vidika načela samostojnosti pri odločanju, in sicer:
-

samostojnost organa, in
samostojnost uradne osebe.

Samostojnost organa pri odločanju terja, da noben drug organ ne more nalagati oziroma
določiti organu, ki vodi upravni postopek in odloča v upravi zadevi, kako naj vodi postopek
v konkretnem primeru in kakšno odločbo naj izda. Po drugi strani pa načelo
samostojnosti, kot navaja Nemeš (1987, str. 19), terja od uradne osebe, ki vodi postopek
in v njem odloča, da sprejme odločitev le na podlagi lastne presoje dokazov na podlagi
zakona ali na njem temelječega zakonitega predpisa. Organ in uradno osebo pri odločanju
vodijo in vežejo tako zgolj in samo zakoni ter drugi predpisi, kar posredno pomeni, da
načelo samostojnosti pri odločanju preprečuje, da bi se uradni osebi, ki postopek vodi,
bodisi s strani organa, ki opravlja funkcijo hierarhičnega nadzora, s strani izvršilnega ali
kakšnega drugega organa bodisi s strani predstojnika, dajala kakršnakoli navodila oziroma
konkretna naročila, kako ukrepati, ravnati ali odločiti v posamezni konkretni upravni
zadevi. Je pa gotovo samostojnost pri odločanju povezana in pogojena tudi z ustreznim
znanjem in usposobljenostjo uradnih oseb, zato so v 31. členu ZUP določeni pogoji, pod
katerimi lahko uradna oseba vodi upravni postopek in v njem odloča (Grafenauer in
Breznik, 2005, str. 101).
Samostojnost organa oziroma uradne osebe je lahko omejena zgolj z zakonom. Takšna
omejitev izhaja na primer iz tretjega odstavka 251. člena ZUP, ko mora organ prve
stopnje v primerih, ko organ druge stopnje pri reševanju pritožbe odpravi njegovo
odločbo in mu zadevo vrne v ponovni postopek, upoštevati in slediti opozorilom ter
navodilom glede dopolnitve postopka. Enaka omejitev izhaja tudi iz Zakona o upravnem
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sporu39, kjer je določeno, da je potem, ko je sodišče odpravilo izpodbijani akt, pristojni
organ pri izdaji novega upravnega akta vezan na pravno mnenje sodišča40.
Pravica do pravnega sredstva oziroma pravica do pritožbe zagotavlja pravičnost in
spoštovanje pravne države, v osnovi pa je njen namen, da se zagotovi pravilno in
zakonito delo ter odločanje organov državne oblasti, kadar le-ti odločajo o pravicah,
pravnih koristih ali obveznosti posameznikov (Jerovšek, 2001, str. 14). V slovenskem
pravnem redu je pravica do pravnega sredstva zagotovljena v Ustavi RS, ki v 25. členu
določa, da je 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 njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih
interesih. Slednjo je z vidika učinkovitosti opredelil že Svet Evrope v EKČP, konkretizirana
pa je v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice, katere določbe povzema tudi
Ustava RS, določa pa, da ima vsakdo, čigar pravice in svoboščine, zajamčene s EKČP, so
kršene, pravico do učinkovitih pravnih sredstev pred domačimi oblastmi, in to tudi, če je
kršitev storila uradna oseba pri opravljanju uradne dolžnosti. In glede na to, da je pravica
do pravnega sredstva ustavno zavarovana pravica, jo lahko zakonodajalec omeji ali
odvzame le po strogem tehtanju po načelu sorazmernosti, in še to le takrat, kadar je to
nujno za varstvo pravic drugih ali varstvo javnega interesa (Jerovšek et al., 2004, str.
106−107).
V teoriji upravnega prava pravico do pritožbe uvrščamo med tako imenovani instančni
nadzor, to je nadzor, ki se opravlja na podlagi konkretne pritožbe (ugovora,
nezadovoljstva) zoper odločitev upravnega organa. S pritožbo se pri organu druge stopnje
napada oziroma izpodbija odločitev, ki jo je sprejel organ prve stopnje in tako se
strankam ter drugim udeležencem postopka daje možnost varovanja njihovih pravic ter
ugotavljanja zakonitosti ter pravno procesne pravilnosti sprejete odločitve (Đerđa, 2007,
str. 25). Poleg instančne pritožbe teorija upravnega prava pozna še tako imenovano
nadzorstveno pritožbo, za katero je značilno, da je v svojem bistvu nekakšno opozorilo
nadzornemu organu, naj zunaj rednega pritožbenega postopka izvede kontrolo in s tem
nadzor nad delom njemu podrejenega organa in ugotavlja, ali slednji deluje zakonito. Če
izhajamo iz teorije upravnega prava, je poleg navedenega nujno opozoriti tudi na možnost
oziroma na pravico stranke, da po izčrpani pritožbi sproži sodno varstvo v okviru sodne
39

Zakon o upravnem sporu – Ur.list RS št. 105/2006, 6/2007 Skl.US: U-I-69/079, 122/2007 Skl.US: U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/2008 Odl.US: U-I-98/0727, 119/2008 Odl.US:
U-I-69/07-36, 54/2009Odl.US:
Up-1782/08-16,
U-I-166/088, 107/2009 Odl.US:
U-I-147/08-16,
Up-1547/08-17, 14/2010 Odl.US:
U-I-303/089, 62/2010, 14/2011 Skl.US: U-I-55/09-8, Up-257/09-10 – v nadaljevanju ZUS-1
40
Sodba VS RS, št. U 1436/94-5 z dne 6. 2. 1997, VS 12411: «Tožena stranka je izpodbijano
odločbo izdala v izvršitvi navedene sodbe z dne 23. 12. 1993, kar pomeni, da je bila pri izdaji
odločbe vezana na pripombe sodišča, ki so se tikale postopka (62. člen Zakona o upravnih sporih
– ZUS). Te pripombe je tožena stranka sicer upoštevala, vendar le deloma. Odločbo je obrazložlila
v smislu drugega in tretjega odstavka 209. člena ZUP, pri čemer pa je obrazložitev v nasprotju z
jasnimi napotili navedene sodbe ... V izpodbijani odločbi tožena stranka ni navedla razlogov, zakaj
tožnika ni ponovno zaslišala, in tudi ne, zakaj je svojo odločitev opirala na dokaze, ki niso dostopni
tožniku, so označeni kot strogo zaupni.«
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veje oblasti – to je preko upravnega spora na Upravnem sodišču Republike Slovenije, v
posameznih primerih pa tudi sodnega varstva pri drugih sodiščih (na primer na delovnem
in socialnem sodišču, kadar gre za upravne zadeve s področja , ki ga pokriva Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje)41.
Obravnavno načelo, tako ko je bilo že navedeno, zagotavlja pri odločanju o upravnih
zadevah obravnavo na dveh stopnjah, in sicer na obravnavni in pritožbeni stopnji, kar
posredno pomeni, da zoper odločbo organa druge stopnje pritožba ni dovoljena. Tega
načela, izpeljanega na način kot pri nas, ne poznajo v vseh pravnih ureditvah. V angleški
pravni ureditvi je na primer pritožba v okviru upravnega postopka mogoča le v primerih,
če jih kak zakon izrecno navaja. Obstaja pa večkrat možnost pritožbe na posebne varuhe
pravic. Zanimivo v angleškem pravnem redu je tudi to, da zakona o upravnem postopku
nimajo, obstaja pa skupek standardov, ki izhajajo iz sodb sodišč (Grafenauer in Breznik,
2005, str. 103).
V ZUP je pritožbi posvečeno petnajsto poglavje, in sicer od 229. člena pa do 259. člena,
vsebina vseh pa izhaja iz temeljnega načela, ki ga zakon obravnava v svojem 13. členu, in
če ta člen analiziramo, ugotovimo, da:
-

-

je pritožba dovoljena zoper vsako odločitev (odločbo), ki jo je sprejel
(izdal) organ na prvi stopnji in se lahko izključi zgolj in samo z zakonom,
v primerih, ko je za odločanje na prvi stopnji pristojen predstavniški organ
ali vlada, pritožba ni dovoljena,
zoper odločitev (odločbo) organa druge stopnje ni pritožbe, možni pa so
upravni spor in izredna pravna sredstva,
kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo (na primer za
izdajo gradbenega dovoljenja za objekte državnega pomena), je pritožba
dovoljena le, če tako dovoljuje zakon,
pritožbo je moč vložiti tudi v primerih, ko organ prve stopnje o zahtevi
stranke ne odloči oziroma odločbe ne izda v predpisanem roku, kajti v
takšnih primerih se šteje, da je bil zahtevek stranke zavrnjen – fikcija
negativne odločbe (222. člen ZUP); enako velja, kadar organ na zahtevo
stranke v predpisanem roku ne izda potrdila o dejstvih (179. člen ZUP), ali
pa takrat, ko nastopi molk organa, kar pomeni, da le-ta odločbe ni izdal v
predpisanem roku bodisi namerno bodisi nenamerno (255. člen ZUP in 26.
člen ZUS-1).

41

Sodba VS RS U825/92-4 z dne 22. 9. 1993, VS 10363:«Urbanistični inšpektor uvede postopek po
uradni dolžnosti, ne na zahtevo stranke. Zahteva investitorjevega soseda za inšpekcijsko ukrepanje
ima naravo prijave po 124. členu ZUP. Prijavitelj ni stranka v postopku, zato ne more vložiti
pritožbe zaradi molka inšpekcijskega organa.«
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V zakonskem načelu obravnavane pravice do pritožbe se nedvoumno skriva tudi del dveh
drugih zakonskih načel, in sicer:
-

-

načela »varstvo pravic strank«, kajti uporaba pravice do pritožbe je pomembna tako
zaradi varstva pravice v upravnem postopku kot za uporabo sodnega varstva v
upravnem sporu,
načela »pomoč neuki stranki«, kajti stranki mora organ, ki je odločil o zadevi,
sporočiti:
• ali lahko vloži pritožbo,
• na kateri organ se lahko stranka pritoži,
• pri katerem organu in v katerem roku vloži pritožbo,
• koliko znaša taksa zanjo, ter
• da lahko pritožbo poda tudi na zapisnik.

Kako pomemben institut je pravica do pritožbe, nam poleg vsega predhodno navedenega
potrjujeta še dve pomembni dejstvi, in sicer:
•

•

pritožba je ena izmed najstarejših institutov upravnega prava. Poznali so jo že v času
absolutističnih držav, v katerih so »vajeti« javnih funkcij pripadale izključno enemu
samemu človeku – vladarju. Opravljal jih je bodisi sam bodisi preko uradnih oseb,
vendar pa je tudi v tem primeru ohranjal tako nadzor kot tudi pravico dokončnega
odločanja. Pritožbe državljanov so bile možne, vendar v začetku niso bile pravno
zagotovljene, še manj niso bile instančne, šlo je v bistvu zgolj za prošnjo, da se
zadeva uredi drugače oziroma se ponovno obravnava,
kršitev pravice do pritožbe je kaznivo dejanje po 144. členu Kazenskega zakonika
Republike Slovenije42, v katerem je določeno, da se, kdor pri opravljanju svojega dela
prepreči drugemu, da bi uporabil svojo pravico do pritožbe ali kakšnega drugega
pravnega varstva, kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta, in če to
dejanje zakrivi uradna oseba, je zagrožena kazen zapora še višja (do dveh let).

Pravica do pritožbe zoper upravno odločbo je torej v Sloveniji temeljna, z ustavo
zajamčena pravica in se uresničuje neposredno na podlagi ustave, način uresničevanja pa
je seveda predpisan z ZUP43. Pritožba je torej ustavno in zakonsko zagotovljena pravica, ki
42

Kazenski zakonik Republike Slovenije – Ur.list RS št. 63/1994 (70/1994 popr.),
23/1999, 60/1999 Odl.US:
U-I-226/95, 40/2004, 95/2004-UPB1, 37/2005 Odl.US:
U-I-335/0220, 17/2006 Odl.US:
U-I-192/04-16, 55/2008 (66/2008 popr.), 89/2008Odl.US:
U-I-25/0743, 5/2009 Odl.US: U-I-88/07-17
43
Sklep VS RS, št. I Up 1351/2005 z dne 28. 2. 2007, VS 18480:« ...Kot je pravilno navedlo že
prvostopenjsko sodišče, je v prvem odstavku 44. člena ZVKD določeno, da se pri gradnji novih
oziroma rekonstrukciji obstoječih objektov in drugih posegih v prostor zaradi zagotavljanja
enotnega sistema varstva nepremične dediščine v skladu z določbami ZVKD izdajajo ustrezni
upravni akti – kulturno varstveni akti ... Ker pa gre za upravni akt, se glede njega v celoti uporablja
ZUP, kolikor ni postopek posebej določen v ZVKD. V ZVKD ni določeno, da zoper kulturno
varstvene pogoje kot upravni akt ni dopustna pritožba, torej je treba ob upoštevanju 13. člena ZUP

50

se ji stranka vsaj načeloma v konkretnem upravnem postopku ne more vnaprej odreči
oziroma odpovedati, ali povedano drugače, takšna odpoved, tudi če je dana, nima
pravnega učinka. Odstop od zgoraj zapisanega dejstva oziroma temeljnega pravila pa je
uzakonil ZGO-1, v katerem je določeno, da postane gradbeno dovoljenje pravnomočno
takoj po vročitvi, če se vse stranke pisno ali ustno na zapisnik pri upravnem organu, ki je
gradbeno dovoljenje izdal, odpovedo pravici do pritožbe oziroma pravici do upravnega
spora. Omenjeno pravico do odstopa od pritožbe je z dodanim 229.a členom uzakonil tudi
ZUP (Ur. list RS, št. 126/2007), ki v prvem odstavku navedenega člena določa, da se
lahko stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega odločba v
postopkih, ki se začno na zahtevo stranke, do poteka roka za pritožbo odpove pravici do
pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik. Ker pa je
odpoved pravici do pritožbe glede na pravne posledice, nepreklicna, ne glede na to, ali je
v odpovedi to izrecno izjavljeno, je dolžnost upravnega organa oziroma uradne osebe, ki
je postopek vodila in v njem odločila, da opozori stranko na posledice, ki jih ima odpoved
pritožbe v upravnem postopku (Breznik, 2005, str, 167).
Zadnje, a nikakor ne najmanj pomembno temeljno načelo ZUP pa je načelo ekonomičnosti
postopka. Ekonomičnost je pojem, pod katerim nedvoumno vsi najprej pomislimo na
načelo gospodarjenja, poslovanja, delovanja, in ki zahteva, da se ustvari določen rezultat
z najmanjšo porabo sredstev, ki jih v procesu uporabljamo. Je pojem, ki ga takoj
povežemo s pojmom učinek, kar pomeni produkt iz dela in časa, s pojmom učinkovitost, ki
pomeni delati stvari pravilno, s pojmom uspešnost, ki pomeni delati prave stvari, in
nenazadnje s pojmom racionalizacija, ki pomeni skupek ukrepov, katerih namen je
ustvariti čim večji učinek pri najmanjših stroških.
Nesporno je, da vse našteto v predhodnem odstavku vključuje tudi načelo ekonomičnosti
postopka, ki ga opredeljuje ZUP z vsebino 4. člena. V besedilu »Postopek je treba voditi

hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v
postopku, vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi
dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna
odločba«, je zajeta vsebina vseh zgoraj navedenih pojmov, poudarjeno dodano pa
varčevanje pri stroških in času ne sme iti v škodo načelu iskanja materialne resnice in tudi
ne načelu zakonitosti.
Ekonomičnost upravnega postopka ima dva bistvena elementa, in sicer čas − hitrost ter
stroški − varčnost. V okvir načela ekonomičnosti, opredeljenega v ZUP, je zajeta tudi tako
imenovana učinkovitost pri delu državnih organov, v Zakonu o splošnem upravnem
postopku Jugoslavije, izdanem leta 1956, pa je bilo na primer kot eno izmed temeljnih
načel izrecno opredeljeno tudi prav tako imenovano načelo učinkovitosti, ki je še posebej
terjalo od državnih organov in uradnih oseb, ki so vodile upravne postopke, da so morali
zagotoviti učinkovito uresničevanje pravic in interesov ljudi, namen načela pa je bil
razumeti, da je zoper kulturno varstvene pogoje dopustna pritožba v upravnem postopku, saj tudi
ne gre za primere iz drugega odstavka 13. člena ZUP.«

51

predvsem doseči večjo učinkovitost postopka, zlasti do izdaje odločbe v upravnem
postopku, in odpraviti nepotrebno zavlačevanje posameznih postopkov (Nemeš, 1990, str.
22).
Uradna oseba, ki vodi postopek, mora izbrati najhitrejši in najcenejši način dela, seveda
pa mora paziti, da ekonomičnost, torej hitrost in cena, ne bosta povzročala neupoštevanja
oziroma nespoštovanja vseh ostalih načel ZUP. Upravni postopek je tako treba, kot navaja
Androjna (1977, str. 39), voditi s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in
druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se
lahko pravilno ugotovi dejansko stanje ter izda zakonita in pravilna odločba. Načelo
ekonomičnosti, kot ga opredeljuje ZUP, mora biti torej podrejeno drugim temeljnim
načelom, ki veljajo v upravnem postopku. Ne moremo in ne smemo ga obravnavati,
razlagati enoznačno, kar pomeni, da zaradi varčevanja pri stroških in pri času v postopku,
ki ga vodimo, ne smemo in ne moremo izločati oziroma opuščati dejanj, ki so pomembna
za dosego pravilnosti tako postopka kot odločitve, ki jo organ sprejme.
Želena hitrost postopka se nedvoumno doseže z organiziranim delom uradne osebe, ki
postopek vodi, z visoko stopnjo odzivnosti vseh tako imenovanih »zunanjih dobaviteljev
upravnih postopkov« in nenazadnje z visoko stopnjo strokovnosti, ki omogoča hitro
sprejemanje pravilnih odločitev, varčnost pa s tem, da se v postopku niti stranki niti
organu ne povzročajo nepotrebni stroški (na primer pridobivanje podatkov o dejstvih iz
uradnih evidenc se ne nalaga stranki, temveč jih organ pridobi po uradni dolžnosti, na
najcenejši in najbolj učinkovit način, kar pomeni po elektronski poti; poziv za dopolnitev
vloge se stranki pošlje samo enkrat).
Poleg tako imenovane varčnosti pri stroških se je nujno potrebno varčno obnašati tudi pri
ravnanju s časom, kajti »čas je denar«, zato ga z nepotrebnimi dejanji ne smemo
zapravljati. Trajanje postopka je ZUP sicer že sam omejil, ko je določil, da mora organ v
postopku, ki se je začel na zahtevo stranke, odločbo izdati in vročiti stranki čim prej,
najkasneje pa v enem oziroma dveh mesecih (222. člen ZUP), vendar velja poudariti, da
je z vidika ekonomičnosti zakonska opredelitev maksimalnega časa trajanja postopka prej
izjema kot pravilo, kar pomeni, da je pri vodenju postopkov nujno upoštevati in spoštovati
tudi načelo smotrnosti, ki uradne osebe zavezuje, da se v okviru ugotavljanja dejanskega
stanja omejijo zgolj na tista dejstva, ki so pravno potrebna v konkretni upravni zadevi44.

44

Sodba UpS v Ljubljani, št. U 892/2004 z dne 7. 10. 2005: «Načelo ekonomičnosti postopka
opredeluje določilo 14. člena ZUP. Po tej določbi je treba postopek voditi hitro, s čim manjšimi
stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, hkrati pa priskrbeti vse,
kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi
stranke ter izda zakonita in pravilna odločba.«
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4.4 UČINKOVITOST INSTITUTOV ZUP
4.4.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA
V vsaki organizaciji poteka proces odločanja o tem, kateri so cilji organizacije, in o tem,
kako in na kakšen način te cilje doseči (Virant, 2004, str. 16). Če navedeno apliciramo na
ZUP, ugotovimo, da le-ta v posameznih konkretnih postopkih uveljavljanja namena
materialne zakonodaje cilje definira skozi vsebino svojih temeljnih načel, način doseganja
le-teh pa je določen oziroma zapisan v vsebini njegovih določb ter z vsebino posameznih
institutov. Odločitev o cilju organizacije pa še ne pomeni tudi doseganja cilja. To odločitev
je potrebno tudi izvrševati oziroma stalno izvrševati, kot navaja Virant (2004, str. 17), kar
v upravnem postopku pomeni, ukrepati in delovati tako, kot določajo posamezni instituti
ZUP.
Proces odločanja o tem, kateri so cilji organizacije, in proces odločanja o tem, kako te cilje
doseči, v teoriji poimenujejo upravljanje. Upravljanje torej pomeni določanje ciljev
organizacije in usmerjanje delovanja k doseganju le-teh. Če navedeno apliciramo na
upravni postopek, lahko trditev ponazorimo takole:
Slika 2: Temeljna načela – cilj upravnega postopka
INSTITUT ZUP
(način)

UPRAVNI
POSTOPEK
(sredstvo)

TEMELJNA NAČELA ZUP
CILJ
NAMEN MATERIALNE NORME

Vir: lasten
Temeljna načela ZUP lahko torej definiramo kot »cilje«, njegove institute (posamezne
določbe/členi) pa kot »načine«, ki s svojo vsebino za dosego teh ciljev nakazujejo in
predpisujejo postopanja. Gre torej za način, kako v okviru upravnega postopka, ki ga
obravnavamo kot »sredstvo«, dosežemo, da namen oziroma vsebino, ki izhaja iz
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materialne zakonodaje, v konkretnih oziroma posamičnih primerih uresničimo v skladu s
temeljnimi načeli ZUP.
Varovanje javne koristi in zakonite koristi posameznika je pri reševanju posameznih,
konkretnih upravnih zadev temeljno vodilo vsakega upravnega organa, zato morajo biti
»načini« za uveljavljanja le-tega učinkoviti, torej takšni, da namen, ki izhaja iz norme
materialnega prava, dosežemo ob maksimalno možnem spoštovanju temeljnih načel ZUP.
Kot učinkovit način oziroma institut, ki ga vsebuje ZUP, lahko opredelimo tistega, ki v
realnosti v praksi dosega cilje norme. V upravnem postopku je tako učinkovito, kar v
krovnem pogledu pripomore k bistveni opredelitvi namena upravnega postopka, to je
uravnotežiti pravice strank in uveljavljanje javne koristi. Vsekakor je učinkovitost institutov
ZUP močno odvisna od implementacije pravnega reda pri postopanju upravnih organov v
praksi. Učinkovit pravni institut je torej tisti, ki se uporablja v obsegu, kot je predviden z
normiranjem in skladno z namenom njegovega normiranja (Kovač, 2009, str. 1268),
vendar pri tem ne smemo zanemariti drugih, prav tako izjemno pomembnih dejavnikov, ki
na učinkovitost vplivajo. Gre namreč za to, da je na upravni postopek, v okviru katerega
prihaja do realizacije ter udejanjanja posameznih institutov ZUP, nujno gledati celovito in
ga obravnavati kot proces, na katerega vpliva vrsta notranjih in zunanjih dejavnikov, kar
pomeni, da je učinkovitost institutov ZUP odvisna od stopnje učinkovitosti celotnega
upravnega sistema.
Na učinkovitost upravnega delovanja pa vplivajo menedžment, socio-ekonomski in
tehnični dejavniki, vedenje, zakonsko in regulatorno okolje in nenazadnje tudi razvoj
informacijske tehnologije. Menedžment posredno in neposredno vpliva na učinkovitost
prek oblikovanja politike, vizije, strategije, postopkov in odločitev. Socio-ekonomski
dejavniki vplivajo s sposobnostjo motiviranja in implementiranja novih idej. Te pa
pogojujejo predvsem vrednote in kreativnost zaposlenih, življenjski standard,
organizacijska kultura, zahteve, potrebe in želje zaposlenih ter seveda razni sistemi za
motiviranje in nagrajevanje. Tehnika, tu ciljamo predvsem na informacijsko tehnologijo, ki
na učinkovitost vpliva posredno, preko izvajanja procesov oziroma postopkov, in sicer s
stopnjo tehnološke razvitosti, vedenje, prav tako posredno, preko človeških karakteristik,
kamor štejemo navade, običaje, vedenje, okvir dela in obnašanje posameznika ali skupine
ter zakonsko, regulatorno okolje s postavljanjem zakonskih okvirjev, znotraj katerih se
določa gibanje procesov (postopkov), ter z določanjem pravil igre.
Učinkovitost posameznih institutov ZUP, ki predstavljajo, tako kot je navedeno v uvodu
tega poglavja, način, kako preko upravnega postopka, ki ga obravnavamo kot sredstvo za
dosego zastavljenega cilja, ob spoštovanju vseh temeljnih načel procesne zakonodaje,
doseči namen materialne norme, je torej odvisna od vrste dejavnikov, ki jih je pri
vrednotenju nujno upoštevati.
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Slednje pomeni, da lahko instituti ZUP odigrajo vlogo instrumenta zagotovitve zakonitega
odločanja le, kadar je njihova raba v upravnih postopkih učinkovita in v celoti pravno
procesno pravilna.45
V zvezi z učinkovitostjo in pravilnostjo upravnega delovanja, kamor štejemo tudi upravni
postopek, preko katerega se v realnem življenju ob uporabi posameznih institutov ZUP
realizira namen materialne norme, se v praksi omenjata dva vidika, in sicer:
•
•

učinkovitost glede na obseg in druge kvantitativne kazalce upravnega delovanja
(na primer število upravnih odločb in hitrost odločanja),
učinkovitost glede na pravilnost upravnega delovanja, torej koliko so odločitve
skladne z dejanskimi razmerami in torej pravilne (Meyer v: Pirnat, 1993, str. 145).

Po Pirnatu (1993, str. 145) zgoraj navedeno razlikovanje, torej navedena vidika
učinkovitosti oziroma pravilnosti, nista povsem upravičena, saj naj bi:
•

•

drugi povsem zanemarjal racionalnost, ki v teoriji pomeni »razumno usmerjenost
k cilju« (na primer pravilna izbira poti ravnanja, pravilna izbira strategije,
relevantna dejstva in drugo),
prvi pa kvalitativne elemente, torej stopnjo doseganja večkrat kontradiktornih
ciljev, kjer je treba presojati, v kolikšni meri naj bo kateri od ciljev dosežen (na
primer zakonitost upravnega delovanja v nasprotju s hitrostjo delovanja).

Dejstvo je, da sta učinkovitost in racionalnost upravnega delovanja močno povezani, zato
tega dejstva tudi pri obravnavi učinkovitosti institutov ZUP ne gre zanemariti. Racionalnost
pri udejanjanju instituta namreč pomeni usmerjenost k določenemu cilju, pri čemer je
racionalno tisto ravnanje, ki temelji na popolnem poznavanju dejanskega stanja, jasnem
oblikovanju alternativ in izbiri tiste alternative, ki v največji meri dosega cilje, učinkovitost
razmerja med določenimi cilji upravnega sistema in dejanskimi rezultati njegovega
delovanja.

45

Sodba I U 177/2009: »Če investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za
nedovoljeno gradnjo, se njegova zahteva zavrne, če ne predloži potrdila o plačanem nadomestilu
za degradacijo in uzurpacijo prostora (6. odstavek 157. člena ZGO-1), kar pomeni, da plačilo
nadomestila pomeni enega izmed pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja (5. točka 1. odstavka
66. člena ZGO-1).Bistvo načela zaslišanja stranke ni v navzočnosti stranke na ustni obravnavi, pač
pa predvsem v možnosti, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev,
da uveljavlja svoje pravice oziroma brani svoje koristi ter da se seznani s celotnim potekom in
rezultatom ugotovitvenega postopka. Zato gre za absolutno bistveno kršitev, če se stranka sploh ni
imela možnosti izjaviti o relevantnih dejstvih in okoliščinah (3. točka 2. odstavka 239. člena ZUP), v
ostalih primerih pa je treba presojati, ali bi kršitev lahko vplivala na drugačno odločitev o zadevi
(relativno bistvena kršitev), oziroma, ali gre za nebistvene kršitve (2. odstavek 248. člena ZUP) ...
Upravni organ je s tem zagrešil bistveno kršitev pravil postopka, ki bi lahko vplivala na pravilnost in
zakonitost odločbe, saj zakoniti zastopnik kot pravni laik bistveno teže učinkovito skrbi za pravice in
pravne koristi svojega varovanca.«
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Učinkovitost institutov ZUP je nedvoumno najlaže presojati v okolju, kjer je ZUP sestavni
del pisarniške opreme, oziroma je obvezen, nepogrešljiv pripomoček za delo, in ker kot
takšno okolje neizpodbitno lahko definiramo pisarno uradne osebe v upravni enoti, ki kot
dekoncentriran organ državne uprave z delovnih področij posameznih ministrstev vodi
upravne postopke na prvi stopnji in odloča v upravnih zadevah, bo učinkovitost institutov
ZUP v nadaljevanju predstavljena in ovrednotena ob pomoči posameznih konkretnih
primerov, ki so mi bili v sklopu raziskave s strani sodelujočih akterjev predstavljeni.
Upravna enota je, kot je bilo podrobno predstavljeno v tretjem poglavju magistrskega
dela, osnovna oblika teritorialne organizacije slovenske državne uprave in ena izmed
njenih temeljnih funkcij je vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih zadevah
na prvi stopnji. Upravnim enotam je v izvajanje zaupan velik del upravnih nalog, ki jih je
država s 1. 1. 1995 prevzela od takratnih občin, zato informacije, ki izhajajo iz upravne
statistike (evidence upravnega odločanja) o količini vodenih upravnih postopkov, ki so za
zadnjih pet let prikazane v spodnji tabeli, niso nikakršno presenečenje:
Tabela 1: Število rešenih upravnih zadev v upravnih enotah

Število
rešenih
upravnih
zadev

2006

2007

2008

2009

2010

780296

922496

841303

812884

908410

VIR: Ministrstvo za javno upravo − Letna poročila o delu upravnih enot (2006, 2007,
2008, 2009, 2010)
Izhajajoč iz količine vodenih upravnih postopkov (rešenih upravnih zadev), lahko
ugotovimo, da je upravna enota organ državne uprave, ki se mu človek res ne more
izogniti. Prvič stopi z njo v stik, ko se še niti ne zaveda svojega obstoja na svetu in ko ga
ni več, je njegova zadnja življenjska sprememba tako rekoč »post festum« zabeležena v
uradnih evidencah. Od zibelke do groba torej, zato jo nedvoumno lahko obravnavamo kot
tisti segment državne uprave, kjer je količina stikov državljanov z državo največja, kar
posredno pomeni, da so elementi upravnega delovanja, in sicer učinkovitost institutov
ZUP in njihova zakonita in učinkovita, racionalna oziroma pravilna uporaba, v upravni
enoti na prvi preizkušnji.
Kot učinkovit institut lahko torej opredelimo tistega, ki v realnosti, v praksi dosega cilje
norme. Na obravnavanem področju torej:
•
•

cilje procesne zakonodaje − ravnanje v skladu s temeljnimi načeli ZUP, in
cilje materialne zakonodaje − izražene v namenu le-te,
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s tem da se v postopkih, ki jih kot sredstvo za dosego ciljev izvajamo, ukrepa in ravna
sorazmerno, nearbitrarno, tako da se strankam še pred odločitvijo že na prvi stopnji
zagotovi pravica do obrambe lastnih interesov.
Načela ZUP teorija obravnava kot skupek temeljnih procesnih standardov, vodilnih idej in
usmeritev, na katerih temelji upravni postopek, v okviru katerega s pomočjo in ob podpori
posameznih zakonskih institutov te standarde, ideje in usmeritve dosegamo. Večina teh
načel, razen načela dolžnosti govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki je
naslovljen neposredno na stranko, je usmerjenih k organu oziroma uradni osebi, saj
vsebujejo predvsem napotila za njihovo delo in ravnanje, ki bo zagotovilo pravilno
izvajanje zakonskih določb in seveda zavarovanje pravic strank in javnih koristi v
postopku.
V širšem pogledu je pri upravnem odločanju poleg načel, ki jih obravnava ZUP, treba
upoštevati še druga načela, ki se obravnavajo v okviru upravnega prava, kot na primer
načelo delitve oblasti, načelo enakosti pred zakonom, načelo strokovnosti, politične
nevtralnosti, nepristranskosti, načelo spoštovanja osebnosti in osebnega dostojanstva,
načelo javnosti dela uprave, in nenazadnje načela, ki izhajajo bodisi iz dokumentov in
resolucij Sveta Evrope bodisi iz nabora standardov delovanja državne uprave v razmerju
do strank, ki so bila sprejeta, tudi v okviru Evropske unije.
Ravnanje upravnih organov, torej tudi upravnih enot, skladno z vsemi zgoraj navedenimi
načeli, kadar materialne predpise, zakone izvajajo v konkretnih primerih, torej kadar
odločajo o upravnih zadevah in izdajajo konkretne upravne akte, je in mora biti temeljno
vodilo vsake uradne osebe, ki po pooblastilu nadrejenega postopek vodi. Torej − pri
ugotavljanju obstoja okoliščin in dejstev, ki, temelječ na materialnem predpisu, pogojujejo
pridobitev, priznanje pravice, dovoljujejo ali omejujejo, jemljejo, zožujejo, zavračajo
pravico ali nalagajo obveznost, mora upravni organ ter uradna oseba ukrepati in dejanja
izvrševati tako, kot narekuje vsebina temeljnih načel pravne države, kajti garancije
javnega prava, ki veljajo za demokratično družbo (na čelu seveda s človekovimi pravicami
in svoboščinami), ne vsebujejo le materialnopravnih pravil, temveč tudi procesna varstva.
Pri izvrševanju javnih nalog s strani države je namreč pomembno tudi, na kakšen način se
realizirajo, in ne le, kakšna je njihova pravna vsebina.
Poleg zgoraj predstavljenih »nujnih« entitet upravnega postopka velja glede na to, da v
okviru njih prihaja do specifičnega odnosa med javnim uslužbencem oziroma uradno
osebe kot izvrševalko oblasti na eni strani in stranko kot, tako kot sta jo poimenovala
Grafenauer in Breznik (2000, str. 63), »podanikom« oblasti na drugi, nujno opozoriti tudi
na vprašanja kulture, humanih, spoštljivih, moralnih in etičnih odnosov med ljudmi, med
akterji, ki se v upravnih postopkih srečujejo. Zavedati se je treba, da v nalogi že večkrat
omenjen tako imenovani neposredni stik med stranko in uradno osebo, do katerega
prihaja v upravnih postopkih, pomeni, da stranka učinkovitost ter pravilnost posameznega
instituta ZUP zaznava ne samo na podlagi končnega rezultata, temveč tudi na podlagi
poteka postopka. Delovanje, ravnanje uradnih oseb se torej ne sme omejiti zgolj na
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zakonito in strokovno korektno uporabo pravnih norm v konkretnih primerih, kajti tudi na
upravno storitev moramo gledati na podoben način kot na kakšno drugo proizvodno
storitev. Le-ta v storitveni organizaciji, kakršna je upravna enota, pomeni, da je storitev
oblikovana in izvedena tako, da se v največji možni meri odziva na potrebe in zahteve
odjemalcev. Poleg oblike in izvedbe storitve je pomemben dejavnik tudi način ponudbe,
način komuniciranja uslužbencev s strankami in njihova pripravljenost stranko na
primeren in prijazen način voditi skozi labirint upravnega postopka. Povedano drugače −
predhodno definiranim elementom učinkovitosti oziroma pravilnosti institutov ZUP je
nujno dodati tudi ta element.
Pravilnost institutov ZUP je seveda najlažje presojati takrat, kadar se posamični, konkretni
upravni akt izpodbija, bodisi v okviru pritožbenega bodisi tožbenega postopka, vendar pa
je navedeno možno izvajati tudi v okviru posameznih drugih nadzornih mehanizmov. Gre
za tako imenovane mehanizme notranje kontrole, ki se znotraj državne uprave izvajajo
bodisi preko upravne inšpekcije, ki ugotavlja pravilnost implementacije institutov procesne
norme v praksi, bodisi preko posameznih resorjev (ministrstev), ki v okviru nadzora nad
izvajanjem določb materialnega predpisa pri organih, ki izvajajo naloge z njegovega
področja, posredno vrednotijo in ocenjujejo tudi učinkovitost ter pravilnost institutov ZUP.

4.4.2 RABA INSTITUTOV ZUP V PRAKSI UPRAVNE ENOTE
4.4.2.1 Pooblastila, samostojnost in usposobljenost uradnih oseb
Pristojnost za odločanje o upravnih zadevah s posameznih področij je podeljena upravni
enoti kot dekoncentriranemu organu državne uprave, konkretno pa naloge, vezane na
vodenje upravnega postopka oziroma na odločanje v upravnih zadevah, opravljajo
posamezne uradne osebe, ki jih za to pooblasti predstojnik upravne enote. ZUP glede na
obseg ter moč pooblastil, ki se podeljujejo uradnim osebam, ločuje dve vrsti pooblastil, in
sicer pooblastilo za vodenje postopka in pooblastilo za odločanje, vsebino »pooblaščanja«
uradnih oseb pa definira v členih od 28. do vključno 32. člena (Androjna in Kerševan,
2006, str. 147). Pooblastilo za vodenje postopka in za odločanje lahko dobi le uradna
oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje, le-te pa predpisuje Uredba o izobrazbi, ki jo
morajo imeti uradne osebe za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o
strokovnem izpitu iz upravnega postopka.46
Zahteve, ki jih glede izpolnjevanja pogojev za vodenje in odločanje v upravnem postopku
določa ZUP, po zakonskem pooblastilu (31. člen ZUP) podrobno definira zgoraj navedena
uredba, neposredno sicer ne izhajajo iz temeljnih načel ZUP, ker pa so le-ta pravzaprav
izpeljava temeljnih načel pravne države, gre določbe ZUP, ki definirajo oziroma
obravnavajo področje pooblaščanja uradnih oseb, interpretirati kot način, kako
46

Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti uradne osebe za vodenje in odločanje v upravnem
postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka – Ur.list RS, št. 29/2000,
66/2004, 17/2006.
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uresničevati vsebino »načela strokovnosti«. Le-ta predstojnika upravne enote zavezuje, da
naloge, vezane na reševanje upravnih zadev, v izvajanje podeljuje le strokovno
usposobljenim uradnim osebam, da pogoje za opravljanje del in nalog, vezanih na
upravno poslovanje, glede na zahtevnost, torej glede na potrebna znanja in izkušnje,
predhodno ustrezno definira v aktu o sistemizaciji delovnih mest ter da vseskozi
zagotavlja možnosti dodatnega usposabljanja in pridobivanja potrebnih znanj ter veščin.
Vsebino posameznih institutov ZUP, ki se nanašajo na »pooblaščanje« uradnih oseb za
vodenje upravnih postopkov in za odločanje v upravnih zadevah, ki jih je zakonodajalec
zaradi njihove pomembnosti v zakon verjetno namenoma uvrstil v uvodni del, nesporno
lahko označimo kot prvi pogoj oziroma temelj za izpolnitev vseh načel upravnega
ravnanja, kajti predpostavljamo, da je le dovolj in pravilno usposobljena uradna oseba
sposobna upravne zadeve reševati optimalno zakonsko pravilno.
Upravni postopek lahko vodi in o upravni zadevi odloča le uradna oseba, ki ima
predpisano zahtevano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka, razen za
vodenje postopkov in odločanje v enostavnih upravnih zadevah, kar pomeni, da je za dela
in naloge ustrezno usposobljen47.
Načelo strokovnosti je uvrščeno v skupino načel sistema javnih uslužbencev in določeno v
9. členu ZJU, zahtevam po stalnem strokovnem izpopolnjevanju znanj in usposabljanju, ki
jih načelo javnim uslužbencem (vodstvu organa in ostalim zaposlenim) zapoveduje, pa
sledijo v trinajstem poglavju zakona zapisani instituti, ki jih lahko enako kot institute v
ZDU-1 konkretiziranega »načela strokovnosti, politične nevtralnosti in nepristranskosti«,
obravnavamo kot nekakšno podporo pri uresničevanju prej navedenih institutov ZUP.
Zadostna strokovna usposobljenost uradnih oseb, torej maksimalno izpolnjevanje zahtev
načela strokovnosti, je izjemnega pomena predvsem pri reševanju upravnih zadev, kjer
zakoni ali drugi predpisi uradnim osebam puščajo bolj ali manj široko polje diskrecije, kjer
je znotraj zakonskega okvira možnih več enakovrednih rešitev. Takrat je namreč še
posebej pomembno, da je uradna oseba zadostno strokovno podkovana in da ima dovolj
znanja, tudi takšnega, ki si ga pridobi z dodatnim usposabljanjem med trajanjem
delovnega razmerja (seminarji, delavnice). In nenazadnje zadostno strokovno
usposobljene uradne osebe v tem delu upravnega cikla niso zgolj samo izvrševalke
politike in zakonov, temveč so pomemben vir novih idej in predlogov, kar posredno
pomeni, da so sposobne, tako kot določata 11. in 12. člen ZDU-1, poleg tipičnih izvršilnih
nalog, ki so upravnim enotam zaupane, kakovostno uresničevati tudi razvojne funkcije
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Sodba UpS v Novi Gorici, št. U 354/2004 z dne 23. 5. 2007, UN0020178: «Pooblastilo za
odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje postopka pred odločitvijo. Pri tem pa 319. člen ZUP
določa, da morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil na primeren
način objaviti, katere uradne osebe so pooblaščene za odločanje o upravnih stvareh, iz česar sledi,
da pooblastil osebe, ki je odločala na drugi stopnji, ni treba dokazovati v izdani odločbi, pač pa na
primeren način objaviti.«
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državne uprave kot celote ter spremljati stanje na področjih, za katere so kot zaposlene v
upravni enoti zadolžene.
Kršitve določb oziroma vsebine institutov, ki določajo, kdo lahko vodi upravne postopke in
odloča v upravnih zadevah, sicer štejemo med bistvene kršitve pravil postopka, ki jih je
mogoče uveljavljati v pritožbenem postopku, pa tudi v obnovi (sedmi odstavek 260. člena
ZUP), vendar se v praksi ne pojavljajo pogosto, kar izhaja tudi iz sodne prakse, ki je pri
obravnavi teh kršitev izjemno skopa48. Utemeljeno lahko torej pravilnost in učinkovitost
institutov ZUP, ki upravnim organom določajo, komu se pooblastilo za vodenje upravnih
postopkov in za odločanje v upravnih zadevah lahko podeli, ocenimo kot zadostno, kajti to
navsezadnje potrjuje tudi postopanje načelnikov upravnih enot, ki po informacijah v
intervjuju vprašane načelnice ene izmed upravnih enot (Upravne enote Sevnica, mag.
Darje Drnovšek − v nadaljevanju »sogovornice«) dosledno spoštujejo ne samo določbe
ZUP, temveč tudi določbe ZJU glede nenehnega izobraževanja in usposabljanja uradnih
oseb (sprejem vsakoletnega načrta izobraževanj in usposabljanj, številne udeležbe
uradnih oseb na usposabljanjih, ki jih organizirajo in izvajajo posamezna ministrstva –
ciljno izobraževanje s področja posamezne materialne zakonodaje). In nenazadnje,
spoštujejo se tudi določbe, ki jih glede identifikacije uradnih oseb (priponke, namizne
ploščice) ter objave seznama uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje postopkov in za
odločanje v upravnih zadevah (elektronska objava na portalu upravne enote, oglasna
tabla v upravni enoti), z namenom dolžnega informiranja strank, posredno pa varstva
pravic strank, predpisuje Uredba o upravnem poslovanju49. Le-ta področju poslovanja
upravnih organov s strankami namenja ogromno prostora in s svojimi določbami ne samo
ureja posamezna področja, temveč jih tudi zelo dobro interpretira, zato jo lahko skupaj z
vsemi aktivnostmi vodstva, ki so namenjene učinkovitemu izpolnjevanju obravnavanih
institutov ZUP, brez pomislekov identificiramo tudi kot močno podporo zakonskemu
načelu, ki obravnava področje varstva pravic strank.
Varstvo pravic strank se kot rdeča nit prepleta ne samo skozi določbe navedene uredbe,
temveč tudi skozi celotno vsebino ZUP. Večina njegovih institutov je bodisi neposredno
bodisi posredno namenjena prav njim, torej varovanju šibkejšega.
V upravnih postopkih, ki jih vodijo upravne enote, mora uradna oseba, ki ji je pooblastilo
bodisi samo za vodenje postopka bodisi za vodenje in odločanje podeljeno, zavarovati
zakonite pravice in interese strank in omogočiti njihovo uveljavljanje, skrbeti, da stranke
48

Sodba Upravnega sodiišče I U2196/2009: «Upravni organ nima zakonite podlage, da bi
podaljševanje roka za predložitev projektne dokumentacije vezal na neko bodoče negotovo
dejstvo, niti ga ne more podaljševati za nedoločen čas, in to ne glede na to, da razlogi za to morda
niso na investitorjevi strani. Bistveno je, da ima oseba, ki je pooblaščena za vodenje postopka pred
izdajo odločbe, za to ustrezno pooblastilo, zato ugovor tožeče stranke, da je postopek vodila
oseba, zaposlena pri drugi izpostavi iste upravne enote, na zakonitost izvedenega postopka nima
nobenega vpliva.«
49
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20/2005,
106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009,
58/2010, 101/2010.
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ne uveljavljajo svojih pravic v škodo drugih oseb, zavarovati javne koristi, določene z
zakonom ali drugim predpisom, ter nuditi pomoč neukim strankam. Ukrepati mora na
način, da zagotovi enakost vseh pred zakonom (14. člen Ustave RS), torej ravnati enako z
vsemi, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično prepričanje, gmotno stanje,
družbeni položaj, izobrazbo ali katerokoli drugo osebno okoliščino, in jim v postopkih, ki
jih vodijo bodisi na zahtevo stranke bodisi po uradni dolžnosti, zagotoviti enako varstvo
pravic (Šturm et al., 2002, str. 238).
Uresničevanju zahtev načela strokovnosti oziroma ustvarjanju pogojev, da se le-ta v
praksi v največji možni meri uresničujejo, se namenja veliko aktivnosti, tako v upravni
enoti sami kot tudi s strani resornih organov. Uvaja se tako imenovano ciljno
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, obvezna in takojšnja interpretacija zakonskih
novosti s strani ministrstev, kamor sodi področje, ki ga nova oziroma spremenjena
zakonodaja ureja, uvajajo se tako imenovane notranje kontrole upravnega poslovanja
(register tveganj, načrt integritete), katerih aktivnosti omogočajo hitro odkrivanje napak,
nepravilnosti in ozkih grl v upravnem poslovanju, in nenazadnje, uvajajo se, predvsem v
upravnih enotah, sistemi kakovosti in modeli poslovne odličnosti ali zgolj poslovanje po
njihovih smernicah, ki upravnim enotam zagotavljajo:
•
•
•
•
•
•

večjo preglednost in optimizacijo postopkov ter s tem dvig učinkovitosti
upravnega dela,
jasnejšo opredelitev pristojnosti in odgovornosti vseh, ki v upravnem procesu
sodelujejo,
vzpostavitev sistema notranjega nadzora,
racionalizacijo stroškov upravnega poslovanja,
sprotno odpravljanje napak, in
prijaznejše okolje strankam.

Po informacijah sogovornice je bilo v letu 2010 s strani resornih ministrstev za uradne
osebe upravnih enot po posameznih področjih organiziranih in izvedenih kar osem ciljno
usmerjenih strokovnih izobraževanj (usposabljanje s področja upravno notranjih zadev,
kmetijstva, okolja in prostora ter s področja, ki ga ureja procesni zakon − po posameznih
regijah), za izobraževanje in usposabljanje na nivoju vseh 58 upravnih enot pa brez prej
navedenih usposabljanj, ker so le-ta brezplačna, porabljeno veliko finančnih sredstev, kar
nedvoumno priča o tem, da so udeležbe uradnih oseb na seminarjih, delavnicah pogoste
(Drnovšek, 2011).
Ugotovimo torej lahko, da se strokovnosti akterjev, ki s strani upravne enote sodelujejo v
upravnih postopkih, ki jih označujemo kot sredstvo, v okviru katerih se udejanjajo v
zakonskih institutih zapisani načini upravnega delovanja, katerih cilj je realizacija
zakonskih načel in udejanjanje namena materialne zakonodaje, namenja veliko
pozornosti.
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Tako kot so znanje, strokovnost in izkušnje uradne osebe, ki vodi upravni postopek
oziroma odloča v upravni zadevi, pomembne za pravilno ugotovitev materialne resnice in
v okviru le-te za pravilno in odgovorno izbiro dokazov ter njihovo oceno, so te lastnosti
uradne osebe pomembne tudi pri udejanjanju zakonskega načela, ki opredeljuje oziroma
zapoveduje samostojnost pri odločanju. Institut ZUP, katerega vsebina oziroma realizacija
le-te v praksi pomeni prvi korak oziroma prvi začetni korak, da se obravnavano zakonsko
načelo udejanji v praksi, je nedvoumno 31. člen ZUP, ki predpisuje pogoje, ki jih mora
uradna oseba izpolnjevati, da lahko vodi upravni postopek in v njem odloča − ustrezno
izobrazbo ter strokovni izpit iz upravnega postopka (Androjna in Kerševan, 2006, str
149−150).
Uradna oseba v konkretnih primerih sama, samostojno ugotavlja dejstva in okoliščine in
uporablja predpise, ki so za posamezno upravno zadevo relevantni. Nihče ji ne more in ne
sme dajati navodil, kako naj vodi postopek, kako odloča oziroma kako naj ukrepa, seveda
pa je pri tem treba obravnavati razmerje med načelom samostojnosti in odločanjem na
podlagi podeljenega pooblastila za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Zaradi
zahtevnosti upravnega odločanja ter njegovega obsega in raznolikosti po informacijah
sogovornice predstojniki upravnih enot, ki praviloma ne razpolagajo s konkretnimi znanji s
posameznih upravnih področij, pooblastila za vodenje upravnih postopkov in za odločanje,
v redkejših primerih, v njih podeljujejo uradnim osebam, ki ta znanja imajo (Drnovšek,
2011). Pri tem pa je treba upoštevati, da so za pravilno izvajanje upravnega odločanja
kljub morebitnemu prenosu pooblastil za odločanje na nižjo hierarhično raven (v upravni
enoti na primer na vodjo notranje organizacijske enote) ti predstojniki še vedno odgovorni
(za sprejem upravne odločitve ni odgovorna le uradna oseba, ki je vodila postopek
oziroma odločila o zadevi, temveč se bo glede te odločitve vselej uveljavljala tudi
odgovornost predstojnika) in prav v tem se bistveno razlikuje odgovornost za upravno
odločanje od sodnega odločanja. Predsednik sodišča ne bo nikoli odgovarjal za odločitve
sodnikov, kajti le-ti so vsak posamezno nosilci sodne funkcije, medtem ko se na primer
načelnik upravne enote ne more izogniti odgovornosti za odločitev, sprejeto v upravni
enoti, ki jo vodi. V primerih prenosa pooblastil za odločanje s strani predstojnika
upravnega organa oziroma v konkretnem primeru s strani načelnika upravne enote na
uradno osebo, katere položaj je na nižji hierarhični lestvici (na primer na vodjo oddelka v
upravni enoti), pa je, izhajajoč iz odgovornosti za sprejeto odločitev, ki jo kljub
podeljenemu pooblastilu načelnik upravne enote nosi, nujno omogočiti vpliv na odločanje.
Povedano drugače, to pomeni, da lahko uradna oseba na podlagi podeljenega pooblastila
samostojno odloča, vendar le do trenutka, ko želi predstojnik prevzeti odločanje v
konkretni upravni zadevi. Takšno ravnanje predstojnika pomeni, da je dodeljeno
pooblastilo za odločanje v konkretni upravni zadevi preklicano in uradna oseba razrešena
odgovornosti (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 139).
Drugače je pri uradni osebi, ki ima pooblastilo samo za vodenje upravnega postopka, saj
le-ta ne odloča, temveč zgolj vodi postopek ter pripravlja osnutek odločbe, in sicer pod
vodstvom in v skladu z navodili predstojnika oziroma osebe, ki ji je predstojnik pooblastilo
za odločanje v zadevi podelil (v upravni enoti se pooblastila za odločanje po informaciji
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sogovornice ponavadi podeljujejo za posamezna upravna področja, na primer vodji
oddelka za upravno notranje zadeve, za odločanje v upravnih zadevah iz navedenega
področja v celoti).
Vendar pa tudi pri tem navodil ni mogoče dajati povsem brez pravnih omejitev (Drnovšek,
2011)50. Slednje izhaja že iz načela strokovnosti, ki je interpretirano v posameznih členih
ZJU, in sicer:
•

pri izvrševanju javnih nalog (kamor seveda štejemo tudi naloge, vezane na
vodenje upravnega postopka) mora javni uslužbenec slediti zakonom, drugim
predpisom in tudi navodilom nadrejenega, vendar v tem procesu javni uslužbenec
lahko opozarja na strokovno vprašljivost določenih rešitev, s tem da lahko
navodila zavrne le takrat, ko bi izvršitev takšnih navodil pomenila protipravno ali
kaznivo dejanje (94. člen ZJU).

Poleg pomena samostojnosti uradne osebe v okviru upravnega procesa je nujno
izpostaviti tudi pomen samostojnosti organa v tem procesu. Tako kot posamezniku,
kateremu so na podlagi pooblastila nadrejenega v izvajanje zaupane določene naloge, so
pooblastila za izvrševanje nalog v okviru posameznih upravnih področij podeljena tudi
organu. In enako kot velja za uradne osebe, velja tudi za organ, da vodi upravni postopek
in odloča o upravnih zadevah samostojno v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih
aktov, predpisov organov lokalne samouprave in splošnih aktov, izdanih za izvajanje
javnih pooblastil.
Upravni enoti je pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji dano, tako kot
je podrobno zapisano v tretjem poglavju, vendar enako kot pri posameznikih tudi v tem
primeru pooblastilo oziroma samostojnost ni absolutna, kajti upravna enota je pri
sprejemanju odločitev poleg zaveze spoštovati v predhodnem odstavku navedene norme,
vezana, enako kot posameznik v upravnem procesu na navodila predstojnika, na navodila
njim nadrejenim organom (vlade, ministrstev), vendar je pri tem nujno treba paziti na to,
da ta navodila nimajo neposrednega pravnega učinka nasproti tretjim osebam, kajti če bi
bilo tako, bi navodila prevzela vlogo splošne in abstraktne pravne regulacije.
Po besedah sogovornice se s takšnimi primeri, torej z navodili resornih organov, ki bi
upravnim enotam zapovedali ravnanja pri urejanju pravnih razmerij na posameznih
upravnih področjih, torej z navodili, katerih vsebina bi učinkovala nasproti tretjim osebam
(nasproti strankam), v upravnih enotah danes ne srečujejo, so pa bili takšni primeri
pogosti v preteklosti, in sicer predvsem na področju dela, ki ga pokriva ministrstvo,
50

Sodba VS RS, št. I Up 1759/2006 z dne 18. 10. 2007, VS19119:«Kršitev določbe 31. Člena ZUP,
po kateri upravni postopek vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo, ni taka
nepravilnost, ki ima za posledico ničnost odločbe. Zato je prvostopenjsko sodišče ravnalo pravilno,
ko je presojalo tožbene razloge in pravilno presodilo, da uveljavljani tožbeni razlogi niso podani.
Zato po presoji pritožbenega sodišča kršitev navedene odločbe ZUP ni vplivala na zakonitost
prvostopenjske odločbe.«
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pristojno za delo, družino in socialne zadeve. Iz opisa enega izmed primerov, ki ga je
predstavila sogovornica, lahko razberemo, da je z vsebino tako imenovane »okrožnice«, ki
jo je omenjeno ministrstvo posredovalo upravnim enotam, le-to prevzelo vlogo
zakonodajalca. Zaradi ohlapnih in nedorečenih določb Zakona o žrtvah vojnega nasilja51,
ki so opredeljevale oziroma določale, komu gre pravica do statusa begunca, je ministrstvo
samo, brez pooblastil zakonodajalca izdalo podrobno navodilo oziroma okrožnico o
pogojih, ki jih mora oseba, ki želi uveljaviti status begunca, izpolnjevati. Vse odločbe, ki so
jih, upoštevaje ta navodila, upravne enote izdale, so bile kasneje v pritožbenih postopkih,
ki so jih sprožili prosilci, razveljavljene in zadeve so bile upravnim enotam vrnjene v
ponovno odločanje, kar v konkretnem primeru pomeni, da so bila kršena temeljna načela
ne samo ZUP, temveč načela pravne države kot celote, kot na primer načelo zakonitosti
ter predvsem kršitev enega izmed temeljev pravne države, delitve oblasti (Drnovšek,
2011)52.
Namen upravnih navodil (v praksi se poimenujejo z najrazličnejšimi imeni kot na primer
navodila, okrožnice, pojasnila, pravna mnenja) mora ostati zgolj in samo v usmerjanju pri
izvrševanju upravnih nalog, brez kakršnegakoli zunanjega učinka nasproti subjektom
zunaj upravnega sistema, kar pomeni, da po ZDU-1 ministrstva, vsako na svojem
področju, lahko dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno
pomoč ter obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojih upravnih področij, le-ta pa ne
smejo vključevati navodil, napotkov ali usmeritev za postopanje v konkretnih upravnih
zadevah.
Glede samostojnosti upravne enote oziroma uradne osebe, ki na podlagi in v okviru
pooblastila opravlja dejanja upravnega postopka ter odloča o upravnih zadevah, so bili s
strani sogovornice posebej izpostavljeni tudi problemi, s katerimi se v upravni enoti,
predvsem na upravnem področju okolja in prostora, dnevno srečujejo tako uradne osebe,
vodje kot tudi načelniki. Uradna oseba upravne enote, ki vodi upravni postopek in odloča
o na primer izdaji gradbenega in uporabnega dovoljenja, le-tega vodi in o njem odloča na
podlagi materialnega predpisa, podzakonskih aktov in, kar je za obravnavano področje
izjemno pomembno, na podlagi aktov organov lokalne samouprave, s katerimi le-ta
upravlja prostor, ki ga pokriva oziroma sodi v njeno pristojnost. Poleg problemov, ki
izhajajo iz nedorečenih, ohlapnih in ne dovolj jasnih določb občinskih prostorskih aktov, se
ne samo v upravni enoti sogovornice, temveč verjetno tudi v vseh ostalih, uradne osebe
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srečujejo tudi s poizkusi vplivanja na vsebino odločitve, ki naj bi bila, če bi bili ti vplivi
upoštevani, odvisna tudi od pomembnosti, vplivnosti subjekta oziroma stranke in
nenazadnje tudi od vrednosti bodoče nepremičnine. Zaradi takšnih in podobnih pritiskov
nemalokrat prihaja do najrazličnejših konfliktnih situaciji, ki pa žal niso v korist nikomur.
Upravnim enotam oziroma uradnim osebam se prav zaradi takšnih primerov nemalokrat
neupravičeno očita birokratsko obnašanje in nezmožnost razumevanja realnosti življenja.
Postopki se tako lahko podaljšujejo in zapletajo, njihova vrednost, ki se izraža tako v
stroških, ki jih trpijo stranke kot upravni organ, pa se veča, s čimer se tudi pomen
zakonskega načela ekonomičnosti postopka, ki zahteva varčevanje pri stroških in času,
razvodeni (Drnovšek, 2011).
4.4.2.2 Varstvo pravic strank in javne koristi skozi faze upravnega postopka
Po določbah ZUP se upravni postopek začne bodisi na zahtevo stranke bodisi po uradni
dolžnosti (če tako zahteva zakon ali na zakonu temelječ predpis), in prav po tem se le-ta,
tako kot je bilo v nalogi že ugotovljeno, močno razlikuje od na primer pravdnega kot tudi
kazenskega postopka. Prvi se namreč lahko prične izključno na zahtevo stranke (tožnika),
postopek po uradni dolžnosti ni mogoč, drugi pa le na podlagi zahteve upravičenega
tožilca. Stranke postopke pred državnim organom oziroma pred upravno enoto sprožajo z
vlogami, kot takšne pa so po ZUP mišljene − zahteve, predlogi, obvestila, prošnje,
pritožbe, ugovori ali drugi dokumenti, s katerimi se fizične ali pravne osebe obračajo na
upravni organ. Vlogam, ki jih stranke posredujejo upravnemu organu in področju
ukrepanja z njimi, ZUP namenja precej prostora. Ugotovimo lahko, da so zahteve, ki
izhajajo iz načela varstva pravic strank v institutih, ki to področje urejajo, izjemno
natančno konkretizirane, predvsem pa − neuke stranke so močno zavarovane.
Uradna oseba tako:
•

•

•

sprejema formalno nepopolne vloge ne sme zavrniti (na primer → sprejema vloge ne
sme pogojevati s predložitvijo prilog, temveč mora stranko na pomanjkljivost opozoriti,
ji določiti primeren čas, da vlogo dopolni; kadar uradna oseba takoj odloča o zahtevi
stranke, na primer pri podaljšanju prometnega dovoljenja, ne sme zavrniti
obravnavanja stranke, ki ima s seboj vse potrebne priloge, pa ni pravilno izpolnila
predpisanega obrazca ali sestavila pisne vloge, stranki mora zagotoviti ustrezno pomoč
za odpravo pomanjkljivosti),
je v primeru, če organ ni pristojen za sprejem vloge, vložnika na to dolžna opozoriti in
ga napotiti k pristojnemu organu, oziroma je, če je vloga posredovana po pošti ali po
elektronskem mediju, le-ta zavezana brez odlašanja posredovati pristojnemu organu,
in to seveda sporočiti vložniku,
sprejema vloge ne sme pogojevati s potrdili, izpiski in z drugimi podatki o dejstvih iz
uradnih evidenc, ki jih vodi bodisi upravna enota bodisi drug državni organ, organ
lokalne samouprave ali nosilci javnih pooblastil, kajti uradna oseba je navedeno dolžna
pridobiti sama.
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Državni organ, ki je pristojen za sprejem vloge, je vlogo dolžan sprejeti oziroma vzeti
ustno na zapisnik. Po pravilih upravnega poslovanja se vloge v pisni obliki (posredovane
neposredno ali po klasični pošti) sprejemajo v glavni pisarni oziroma jo sprejemajo drugi
pooblaščeni uslužbenci, in sicer, tako kot določa 64. člen ZUP, vsak delavnik med
poslovnim časom. V praksi upravnih enot, ki jim je z Uredbo o upravnem poslovanju
določen razpored uradnih ur, torej ur, ko poslujejo za stranke, to pomeni, da so osebe, ki
so pooblaščene za sprejem vlog v fizični obliki, dolžne za stranke, ki želijo vlogo organu
neposredno predati, uradovati tudi izven le-teh. Po zagotovilih oziroma informacijah
sogovornice se izpolnjevanje zahteve instituta ZUP, ki zapoveduje sprejem vlog vsak
delovni dan med poslovnim časom, dosledno izvaja. S pravilno, racionalno in učinkovito
organizacijo dela se zagotavlja ne samo stalna prisotnost uslužbencev za sprejemanje vlog
strank, temveč tudi možnost kontinuiranega posredovanja informacij, ki jih stranke pri
urejanju upravnih zadev potrebujejo oziroma si jih želijo pridobiti (sprejemnoinformacijska pisarna, svetovalec za pomoč strankam).
Težave, na katere odgovorni za realizacijo določb procesne zakonodaje nimajo
neposrednega vpliva, pa se v praksi upravnih enot pojavljajo na področju elektronskega
poslovanja s strankami. Posredovanje splošnih informacij o delu in nalogah, ki jih upravne
enote izvajajo, o delovnem in poslovnem času, o razporedu uradnih ur, o organizacijski
strukturi, o zaposlenih na posameznih področjih dela in posredovanje informacij o
aktualnih dogodkih (na primer množičen potek osebnih dokumentov, prijava pridelkov,
legalizacija orožja) preko elektronskih medijev poteka brez problemov in večjih težav.
Enako velja tudi za elektronske objave morebitnih sklepov z javnim naznanilom ter za
objave informacij o prodaji kmetijskih zemljišč in o (v upravni enoti) prijavljenih javnih
prireditvah, «zatika« pa se pri tako imenovanih dvosmernih transakcijah, torej pri
posredovanju elektronskih vlog (stranka − organ) ter pri posredovanju upravnih aktov
(organ – stranka).
Težave na omenjenem področju so se z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o
zemljiški knjigi53 še povečale, kajti v prvi točki tretjega odstavka 125. a člena le-ta med
drugim določa, da lahko zemljiškoknjižni predlog, razen predloga za vpis zaznambe
vrstnega reda in predloga za predznambo ali vknjižbo v zaznamovanem vrstnem redu
vloži vsaka pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo z varnim elektronskim
podpisom, in varni elektronski predal, in je vključena v informacijski sistem za varno
elektronsko vročanje v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje v civilnih
sodnih postopkih. Zapisano pomeni, da upravne enote po pravnomočnosti tako
imenovanih razlastitvenih upravnih odločb, zemljiškoknjižnih predlogov, ki so jih do
uveljavitve sprememb Zakona o zemljiški knjigi vlagale v fizični obliki, ne morejo več
vlagati. Glede na to, da državna uprava sistem elektronskega vročanja šele razvija, in
glede na to, da je ocena časa za razvoj tega sistema približno pol leta, so se pristojni na
ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, in na ministrstvu, pristojnemu za pravosodje,
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Zakon o zemljiški knjigi (Ur.list RS, št. 58/2003, 37/2008-ZST-1, 45/2008, 79/2010 Odl.US: U-I85/09-8, 25/2011).
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dogovorili za posebne postopke, ki bodo upravnim enotam omogočali začasno uporabo
sistema elektronskega sodstva.
Ker se pomoč neuki stranki ne omejuje zgolj na dolžnost poučevanja o procesnih pravicah
v upravnem postopku, je uradna oseba, ki sprejme oziroma obravnava vlogo stranke,
dolžna le-to opozoriti tudi na pravice, ki ji gredo po materialni zakonodaji54. Iz prakse
sogovornice mi je bil predstavljen primer zahteve stranke za posredovanje podatkov iz
spisovne dokumentacije ene izmed denacionalizacijskih zadev. Ker vložnik zahteve ni
izkazal pravnega interesa, torej ni imel pravice vpogleda v dokumentacijo upravne zadeve,
ga je uradna oseba poučila o pravicah, ki mu gredo po materialnem predpisu, konkretno,
poučila ga je o možnostih, ki jih lahko izkoristi po določbah Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja55. Navedeni primer je možno obravnavati tudi obratno, in sicer
− uradna oseba, ki je pristojna za reševanje zadev s področja, ki ga ureja navedeni
materialni zakon, je po sprejemu vloge za dostop do informacije javnega značaja, dolžna
preveriti oziroma ugotoviti morebitni obstoj pravnega interesa in stranko, če se le-ta
ugotovi, opozoriti na večji obseg pravic, ki ji gredo po določbah procesne zakonodaje, v
konkretnem primeru, torej na možnost, da do želenih informacij pride, tako kot določa 82.
člen ZUP (Drnovšek, 2011).
Obravnavano načelo ZUP, torej načelo varstva pravic strank in javne koristi, tako kot je
bilo uvodoma že poudarjeno, zavezuje uradno osebo, ki postopek vodi, da v teku
postopka vseskozi omogoča strankam čim lažje uveljavljanje in varovanje njihovih pravic,
hkrati pa je dolžna varovati tudi pravice drugih ter seveda varovati javno korist. Slednja
zahteva, torej dolžnost organa, da po uradni dolžnosti pazi na javno korist, je vidna iz
posameznih določb ZUP, kot na primer, da pristojni organ ter uradna oseba začne
postopek po uradni dolžnosti, če ugotovi ali izve, da je treba glede na obstoječe dejansko
stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek (126. člen), da mora organ nadaljevati
postopek, ki je sicer uveden na zahtevo stranke, pa jo je le-ta umaknila, če je to potrebno
v javnem interesu (135. člen), da organ ne privoli v poravnavo, če bi bila ta v škodo javne
koristi (137. člen), da lahko organ odloči ustno, kadar gre za nujne ukrepe v javnem
interesu (211. in 144. člen).
Primer iz prakse, ki je temeljil na 126. členu ZUP, torej primer, ko je uradna oseba zaradi
varstva javne koristi v teku postopka, ki je bil sprožen z vlogo stranke, sama po uradni
dolžnosti pričela postopek, je na primer naslednji − nanaša se na delovno področje okolja
in prostora, konkretno na postopek, sprožen zaradi nelegalne gradnje, katere obstoj je bil
ugotovljen v okviru ugotovitvenega postopka, ki je bil voden na podlagi vloge stranke za
Sklep VS RS, št. VIII Ips 101/96 z dne 11. 2. 1997, VS 303379: «Uradna oseba, ki vodi postopek,
mora skrbeti, da nevednost in neukost stranke nista v škodo pravic, ki ji po zakonu gredo (14. člen
ZUP). Pomoč neuki stranki pa ni omejena samo na dolžnost poučevanja o procesnih pravicah,
temveč je uradna oseba dolžna opozoriti stranko na možnost uveljavljanja pravice po materialnih
predpisih (drugi odstavek 5. člena ZUP). Če tega ne stori, krši temeljni načeli upravnega postopka
– načelo varstva pravic in načelo pomoči neuki stranki.«
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izdajo gradbenega dovoljenja. Konkretna upravna enota je bila s strani organa lokalne
skupnosti, pristojnega za okolje in prostor, v fazi ugotovitvenega postopka obveščena, da
vložnik zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja na parceli oziroma na zemljišču, kjer naj
bi po pridobitvi gradbenega dovoljenja zgradil želeni objekt, z nepremičnino že razpolaga.
Na podlagi navedenega obvestila je uradna oseba po uradni dolžnosti razširila
ugotovitveni postopek in v skladu z določbami ZUP opravila ogled na terenu, z
ugotovitvami, ki so potrdile obstoj nelegalno zgrajenega objekta pa utemeljila po uradni
dolžnosti začet postopek legalizacije in uzurpacije, le-ta pa je bil povod za (začasno)
prekinitev postopka za izdajo gradbenega dovoljenja (Drnovšek, 2011).
Primerov, kjer naj bi se v času že uvedenih upravnih postopkov, ki so se začeli na zahtevo
stranke, po uradni dolžnosti sprožali postopki zaradi varovanja javne koristi, v upravni
enoti, ki jo vodi sogovornica, sicer ni bilo veliko, vsi, ki pa so bili, so se, tako kot
predhodno predstavljen primer, odvijali oziroma vodili na področju okolja in prostora, kjer
se upravne enote v praksi srečujejo tudi z zelo zanimivo kategorijo razlastitvenih
postopkov. Gre za postopke, ki se sicer sprožajo na podlagi zahteve posamezne stranke,
za uvedbo oziroma za začetek postopka pa mora biti s strani stranke (predlagatelja
postopka razlastitve) izkazana javna korist. Gre torej za upravne postopke, ki jih upravne
enote sicer vodijo v javno korist, vendar ne po uradni dolžnosti (Čebulj, 2005, str. 574).
Postopki razlastitve, ki se vodijo v skladu in na podlagi določb Zakona o urejanju
prostora56, glede postopkovnih dejanj pa tudi za njih veljajo določila ZUP, so izjemno
zahtevni in od uradne osebe, ki takšne postopke vodi, ne terjajo zgolj dobrega poznavanja
ZUP ter zakona, ki to področje konkretno ureja (instituti v III. delu Zakona o urejanju
prostora), temveč mora le-ta posedovati izjemno veliko stopnjo interdisciplinarnosti, kar
pomeni posedovanje znanj s širšega pravnega področja (na primer kulturne dediščine,
varstva okolja in druga). Nedvomno je prav razlastitev poseg v lastninsko pravico kot eno
izmed ustavno zagotovljenih in varovanih človekovih pravic, ki je najtežji (Čebulj, 2005,
str. 571). S postopki razlastitve se v praksi srečujejo predvsem upravne enote, na
območju katerih se izvajajo večji posegi prostor.
To so posegi, ki so širšega državnega ali lokalnega pomena (gradnja avtocest, hidroelektraren, vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja)57. V upravni enoti sogovornice so
se srečevali, in se zaradi območja, ki ga upravna enota pokriva, najpogosteje srečujejo, s
postopki razlastitev, ki jih je in jih pogojuje gradnja hidroelektraren na spodnji Savi, in v
okviru enega izmed njih je bilo treba uporabiti tudi določbe ZUP, ki urejajo področje
izvršbe. Zaradi suma oziroma bojazni namreč, da se bo zemljišče, ki je bilo predmet
56
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Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. II-Cp-720/2002 z dne 18. 9. 2002: «Lastniska ali druga
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ni na razpolago enakovrednega zemljišča ...«
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razlastitve, odtujilo, je bilo le-to nujno preprečiti in zemljišče do zaključka postopka
ustrezno zavarovati. Poseči je bilo potrebno po možnostih, ki jih za zavarovanje bodoče
izpolnitve obveznosti predvideva in določa 304. člen ZUP, ter z začasnim sklepom omejiti
možnost razpolaganja z nepremičnino oziroma s predmetnim zemljiščem. Izdaja takšnega
sklepa je imela za posledico vpis začasne omejitve lastninske pravice v zemljiško knjigo,
kar v konkretnem primeru pomeni, da je upravna enota z izdajo konkretnega upravnega
akta posegla v ustavno varovano pravico. Pri tem je bilo nujno potrebno opraviti tako
imenovani test sorazmernosti, s katerim naj bi se preprečil morebitni čezmerni poseg v
ustavno določeno lastninsko pravico osebe, katere zemljišče je bilo predmet
razlastitvenega postopka, kar v konkretnem primeru potrjuje v nalogi večkrat
izpostavljeno in poudarjeno dejstvo, da vsebina posameznih institutov ZUP sledi ne samo
izpolnjevanju zahtev zakonskih načel (načel ZUP), temveč izpolnjevanju zahtev načel
pravne države kot celote (Drnovšek, 2011).
Na upravnem področju okolja in prostora, kjer se tako, kot je bilo ugotovljeno, največkrat
oziroma najpogosteje sprožajo postopki za zavarovanje javne koristi, se upravne enote
zaradi kompleksnosti tega področja največkrat srečujejo tudi s postopki, kjer so dolžne
zavarovati koristi drugih, torej skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v
škodo drugih oseb. Pri uresničevanju zahtev načela o varstvu pravic strank, ki odraža
medsebojno povezanost poglavitnih ciljev upravnega postopka (varstvo pravic
posameznikov na eni strani ter varstvo javnega interesa na drugi strani) organ oziroma
uradna oseba namreč ne sme pretiravati, da bi zaradi olajšav stranki onemogočila ali
kršila pravice drugih oseb (Breznik, 2008, str. 77). Fizična ali pravna oseba, ki na primer
zahteva izdajo gradbenega dovoljenja, pričakuje, da ji bo gradnja dovoljena, in sicer v
vsem zamišljenem obsegu in izgledu, sosedom pa je veliko do tega, da jim novi objekt ne
bo na primer zastiral svetlobe, kvaril zraka, omejeval oziroma oteževal dostop do
njihovega lastnega objekta. Pri izdaji gradbenega dovoljenja mora torej uradna oseba
upoštevati ter ves čas paziti, da gradnja novega objekta ne bo v škodo pravicam sosedov
in seveda tudi ne v nasprotju z javnimi koristmi.
Poleg pogostosti primerov, kjer se v okviru upravnih postopkov, ki jih vodijo upravne
enote, izvajajo dejanja in sprejemajo ukrepi za zavarovanje pravic drugih oseb, ter po
uradni dolžnosti zaradi varovanja javne koristi sprožajo upravni postopki, je na
obravnavanem področju, torej na področju okolja in prostora, v praksi evidentiranih tudi
največ pritožbenih oziroma tožbenih postopkov, vendar pa se, po besedah sogovornice, v
pretežni meri le-ti zaključijo s potrditvijo odločitve upravne enote, kar pomeni, da se
instituti ZUP in nenazadnje določbe materialne zakonodaje, ki obravnavano področje
ureja, uporabljajo ter v praksi udejanjajo učinkovito in pravilno, k čemur pa nedvoumno
pomemben delež prispeva v uvodu te točke že izpostavljeno izpolnjevanje in spoštovanje
načela strokovnosti.
Zahteve obravnavanega načela varstva pravic strank in javne koristi se vsekakor
izpolnjujejo in v praksi realizirajo tudi v okviru izpolnjevanja načela zaslišanja stranke, ki
po načinu izvrševanja (po vsebini, ki izhaja iz institutov ZUP, ki to področje urejajo) služi
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predvsem interesom stranke, nedvoumno in nesporno pa je tudi v interesu samega
postopka, ker se tako laže, hitreje, bolj učinkovito in bolj zanesljivo pride do materialne
resnice, zato ne preseneča, da sta ti dve načeli, torej načelo materialne resnice in načelo
zaslišanja stranke, v ZUP zapisani v zaporedju (Androjna, 1977, str. 26). Materialna
resnica pomeni oziroma zahteva skladnost ugotovljenega in dejanskega stanja, do nje pa
se pride na podlagi izvedenih dokazov, med katere nedvoumno sodi tudi zaslišanje
stranke. Uradna oseba mora dati stranki možnost, da uveljavi svoje pravice, da se seznani
z rezultati ugotovitvenega postopka, in seveda, da se izjavi oziroma izreče o dejstvih, ki so
pomembna za odločitev. Upoštevanje načela zaslišanja stranke zahteva, da je stranka s
strani uradne osebe, ki vodi postopek, povabljena k posameznim dejanjem postopka, kot
je na primer ogled kraja, zaslišanje prič, ali na ustno obravnavo, in prav pri slednjem
dejanju, torej pri ustni obravnavi, se v praksi nemalokrat ugotavlja, da stranke nepošteno
uporabljajo svoje pravice, kar pa je v praksi iz razloga, ker v ZUP obveznost stranke, da
pošteno uporablja svoje pravice, ni posebej konkretizirana, izjemno težko dokazati.
Ustna obravnava je oblika izvajanja ugotovitvenega postopka, ki je v nekaterih primerih
fakultativna, v dveh primerih pa obvezna, to je takrat, ko sta v postopku udeleženi dve ali
več strank z nasprotujočimi si interesi, ali pa takrat, kadar je treba opraviti ogled oziroma
zaslišati priče ali izvedence. S tem institutom se poleg zahtev, ki izhajajo iz načela
materialne resnice, najustrezneje uresničuje večina zahtev načela zaslišanja stranke (9.
člen), in nenazadnje, seznanjanje stranke z rezultati ugotovitvenega postopka na ustni
obravnavi je neposredno in sprotno, zato tudi praviloma najbolj ekonomično. V praksi se
namreč nemalokrat dogaja, da stranke, ki so pravilno in pravočasno vabljene na ustno
obravnavo, svojo udeležbo dan ali dva pred razpisanim narokom opravičijo, to pa
poskušajo tudi večkrat zapored, da se dan ali dva pred razpisanim narokom prosi za
preložitev, ker se je na primer stranka nedavno vrnila z letnega dopusta in se na
obravnavo ni imela možnost pripraviti ali pa se tik pred razpisanim narokom zaprosi
preložitev, ker se na primer odvetnik, ki stranko zastopa, zaradi množice drugih obravnav
(obveznosti), na katerih je sodeloval, na razpisano ustno obravnavo ni mogel ustrezno
pripraviti (Drnovšek, 2011). Primer nepoštene uporabe pravic, v konkretnem primeru
namernega zavlačevanja postopka s strani stranke, je obravnavalo tudi sodišče (Sodba VS
RS št. U 1527/94-6 z dne 10. 9. 1997), ki je tožbeni ugovor, da so bila kršena pravila
postopka, ker stranka (tožnica) ni prejela vabila na zaslišanje, zavrnilo iz razloga, ker
stranka upravni enoti ni sporočila spremembe bivališča, čeprav bi bila po 96. členu ZUP to
dolžna storiti. Tožnica je v konkretnem postopku torej imela možnost udeležiti se
procesnega dejanja in se tudi seznaniti z izvedbenimi dokazi. Če pa te možnosti po svoji
krivdi ni izkoristila, se v tožbi ne more uspešno sklicevati na kršitve pravil postopka.
Poleg načela zaslišanje stranke, ki nesporno pripomore k pravilni in zanesljivi ugotovitvi
materialne resnice, k uspehu celotnega postopka pomemben delež vsekakor prispeva tudi
vestna, skrbna in odgovorna presoja (ocena, vrednotenje) dokazov. Področni zakoni v
posameznih primerih sicer vnaprej določajo način dokazovanja posameznih dejstev (na
primer, da mora izvedeniško mnenje za pridobitev pravice do zdraviliškega varstva osebe,
ki ima status žrtve vojnega nasilja, podati z zakonom predpisana zdravniška komisija),
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vendar takšnih primerov v praksi upravnih enot vendarle ni veliko, zato prav v tem delu
upravnega postopka strokovnost, torej znanje in izkušnje uradne osebe, ki vodi postopek,
prideta najbolj do izraza (zahteve načela strokovnosti iz ZJU → strokovnost, vestnost,
pravočasnost).
Dokazovanje v pravnem smislu je formaliziran postopek ugotavljanja resničnosti dejstev,
pomembnih za odločitev v upravni zadevi. Predmet dokazovanja pa so dejstva, ki so
pomembna za odločitev bodisi v procesnem smislu bodisi za meritorno odločitev. Če gre
za dokazovanje dejstev, ki so lahko kot podlaga za odločitev samo verjetno izkazana, pa
izvedba dokazov ni formalizirana (Breznik, 2008, str. 464). Načelo proste in svobodne
presoje dokazov, ki ga obravnava 10. člen ZUP, narekuje, da dejstva, ki jih je treba šteti
za dokazana, določa uradna oseba po svojem prepričanju, in sicer na podlagi vestne in
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj. Zato je treba skrbno
razčleniti vsak dokaz posebej, primerjati ugotovljena dejstva oziroma dokaze med seboj in
narediti združitev. Uradna oseba mora torej priti do lastnega prepričanja o resničnosti
nekega dejstva, kar lahko doseže potem, ko vestno in skrbno presodi vsak dokaz posebej
in vse dokaze skupaj ter na tej podlagi naredi logičen sklep o tem, katere izmed dokazov
upoštevati in katerih ne. Navedeno mora priti do izraza in mora biti utemeljeno v
obrazložitvi odločbe (214. člen ZUP), kjer se na primer navede, zakaj se je priči verjelo
oziroma ne, zakaj se je posamezni dokaz upošteval, drugi pa ne, in podobno (Grafenauer
in Breznik, 2005, str. 95). Prosta presoja dokazov torej ni samostojna presoja niti presoja
po prostem preudarku, temveč kritična, logična, prepričljiva presoja, ki mora priti do
izraza v obrazložitvi odločbe, iz katere morajo biti razvidni utemeljeni in razumni razlogi za
presojanje.
V psihološkem smislu je dokazovanje miselni proces, na podlagi katerega se uradna
oseba, ki vodi postopek, odloča, katere dokaze bo izvedla in kako jih bo izvajala ter kako
oziroma na kakšen način jih bo ovrednotila oziroma ocenila. Uradna oseba torej sama
odloči, ali in katera dejstva je treba dokazovati, pri čemer seveda upošteva materialne
predpise, saj ti določajo, ali utegne določeno dejstvo vplivati na odločitev o zadevi. Sama
vrednoti, ocenjuje in določa dejstva, ki jih gre šteti za neizpodbojna, kot podlago za
odločitev o zadevi. In prav ta samostojnost je tisti element, ki uradni osebi, ki vodi
postopek, in osebi, ki je odgovorna za zakonito, pravilno, kakovostno, učinkovito in
racionalno delo organa kot celote, torej osebi, ki organ vodi, nalaga ogromno
odgovornost58.
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Sodba VS RS, št. U 27/93-10 z dne 23. 6. 1994, VS11002:«Iz podatkov upravnih spisov izhaja,
da tožena stranka v ugotovitvenem postopku praktično ni izvedla nobenega dokaza. Tožniku je
sicer z vabilom na zaslišanje dala možnost, da se o okoliščinah, ki bi bile lahko pomembne za
odločitev, izjavi, vendar takšnih okoliščin, razen dejstva, da tožniku ni bilo mogoče vročiti vabila na
zaslišanje, ni ugotovila v smislu določb 159 in naslednjih členov Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP). Dejstva in okoliščine, ki jih tožena stranka navaja v odgovoru na tožbo, so za
odločanje o zakonitosti izpodbijane odločbe pravno irelevantna, saj upravnega ugotovitvenega
postopka ni mogoče dopolnjevati z odgovorom na tožbo v upravnem sporu ...«
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Nepravilna, napačna izbira dokazov, pomanjkljiva izvedba, nepravilna ali napačna ocena,
kar lahko označimo tudi kot že omenjeno neracionalnost upravnega delovanja, lahko
pripelje do nepravilne oziroma napačne odločitve, le-to pa ima lahko nepopravljive
posledice za stranko, povzroča tako stranki kot organu dodatne stroške, in nenazadnje,
takšno postopanje je očitna kršitev »načela strokovnosti« po ZJU, ki določa, da javni
uslužbenci izvajajo javne naloge strokovno, vestno in pravočasno.
4.4.2.3 Ekonomičnost in učinkovitost pri vodenju postopkov v upravnih enotah
Načelo ekonomičnosti oziroma gospodarnosti upravnega postopka je sicer podrejeno
drugim temeljnim načelom ZUP, vendar zaradi tega v upravnem procesu ni nič manj
pomembno. Uradna oseba, ki vodi postopek, mora tako, kot je navedeno na začetku
poglavja, izbrati najhitrejši in najcenejši način dela, seveda pa mora paziti, da
ekonomičnost, torej hitrost in cena, ne bosta povzročala neupoštevanja oziroma
nespoštovanja vseh ostalih načel, kajti ne glede na njeno funkcijo je država vendarle tudi
organizacija, ki jo sestavljajo različni procesi.
In kako razčleniti in klasificirati procese v organizaciji, je vprašanje, na katerega teorija
procesov še ni dala dokončnega odgovora. Teoretiki so si enoti le v tem, da ima vsaka
organizacija več procesov, ki potekajo preko različnih funkcij, delijo pa jih na bistvene in
podporne. Temeljni, osnovni, ključni, torej bistveni procesi so jedro poslovanja in
življenjskega pomena za vsako organizacijo. To so procesi, ki dodajajo vrednost za
uporabnike in neposredno vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Povezani so s poslanstvom
organizacije in njenimi bistvenimi kompetencami, usmerjeni so v rezultate in ne v vodenje
drugih procesov.
Navedeno lahko apliciramo tudi na upravni sistem oziroma na državno upravo kot del tega
sistema oziroma na upravno enoto, ki kot pomembna entiteta državne uprave, s svojim
delovanjem pomembno vpliva na delovanje upravnega sistema kot celote (po Drnovšek,
2003).
Postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški tako za stranko kot za organ, omogočajo s
svojo vsebino že posamezni instituti ZUP. Med določili, ki na ekonomičnost postopka
močno vplivajo, velja omeniti:
•
•
•
•
•
•

144. člen − skrajševanje postopkov oziroma skrajšani ugotovitveni postopek,
222. člen – roki za izdajo odločbe,
130. člen – združitev zadev v en postopek,
139. člen – obveznost pridobivanja in posredovanja podatkov iz uradnih evidenc
po uradni dolžnosti,
140. člen – pridobivanje podatkov in dokazov, ki jih lahko hitreje in laže pridobi
uradna oseba, ki vodi postopek,
154. člen – razpis ustne obravnave, ki velja za najustreznejši način uresničevanja
tako načela zaslišanja stranke kot za najustreznejši in najhitrejši način seznanjanja
stranke z rezultati ugotovitvenega postopka (neposredno, sprotno, hitro),
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•
•
•

33. in 34. člen – pravna pomoč (posredno izvajanje dokazov),
73. člen – možnost privedbe povabljene osebe, ki se neopravičeno ne odziva na
vabila organa,
110. in 111. člen – vzdrževanje reda in odstranitev zaradi motenj, ki jih povzroča v
postopku.

Navedeni instituti ZUP imajo v praksi, konkretno pri uporabi v upravnih postopkih, ki jih
vodijo upravne enote, izhajajoč iz podanih informacij sogovornice, različno stopnjo
učinkovitosti, kajti pri njihovem udejanjanju odigrajo pomembno vlogo najrazličnejši
notranji in seveda tudi zunanji dejavniki. Na hitrost ter učinkovitost pridobivanja podatkov
in informacij iz uradnih evidenc, ki ji vodijo drugi organi državne uprave, organi lokalne
samouprave ali nosilci javnih pooblastil, in na hitrosti pridobivanja podatkov, ki naj bi jih
upravna enota pri drugih organih in institucijah pridobila bistveno laže in hitreje kot
stranka, vpliva:
•
•

učinkovitost organa, službe oziroma učinkovitost uradne osebe, od katere se
zaprošeni podatki pričakujejo,
razvitost oziroma stopnja tehnološke in informacijske opreme (obstoj elektronskih
baz podatkov in njihova medsebojna kompatibilnost in povezljivost).

Najhitreje se podatki, ki jih uradne osebe upravnih enot potrebujejo za odločanje v
upravnih zadevah, danes pridobivajo iz tako imenovanih informatiziranih baz podatkov, in
sicer ne glede na to, kdo je upravljavec oziroma skrbnik posamezne baze podatkov, če
seveda obstaja zadostna medsebojna povezanost le-teh (torej ne glede na to ali vodi
evidenco organ, ki o konkretni zadevi odloča, ali pa jo vodi drug organ). Uradnim osebam
je omogočen (brez kakršnekoli zamude časa) elektronski vpogled v zemljiško knjigo
(vpogled je od leta 2010 dalje brezplačno omogočen tudi strankam, in sicer preko tako
imenovanih e-kioskov, ki morajo biti locirani v vsaki upravni enoti), v zemljiški kataster, v
baze podatkov o rabi kmetijskih zemljišč (tako imenovani GERK) in v evidenco kmetijskih
gospodarstev ter njihovih nosilcev, v register pridelovalcev grozdja in vina, oljk, v register
oziroma v evidenco trajnih nasadov in pašnikov, v praktično vse registre in evidence s
področja upravno notranjih zadev, v fonetični indeks oseb in nenazadnje, omogočen jim
je tudi vstop v šengenski informacijski sistem (Drnovšek, 2011). Manjša pa je učinkovitost
instituta, ki določa, da organ, ki vodi postopek, sam pridobiva podatke iz uradnih evidenc,
kadar ne gre za informatizirano bazo podatkov, kadar ne obstaja povezanost med sicer
informatiziranimi bazami podatkov, in takrat, kadar se podatki posredujejo v fizični obliki.
Kot primer zamude pri posredovanju zahtevanih podatkov, ki zelo negativno in celo
moteče vpliva na poslovanje upravne enote, konkretno na izvajanje nalog iz delovnega
področja ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, je bila s strani
sogovornice predstavljena problematika do katere prihaja zaradi neučinkovitosti pri
posredovanju podatkov o višini dohodkov iz premoženja (na primer katastrski dohodek,
dividende, obresti od kapitala), torej podatkov, za posredovanje katerih je zadolžena
Davčna uprava Republike Slovenije:
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•

višina »veteranskega dodatka«, do katerega so upravičene osebe, ki jim je priznan
status vojnega veterana, se v začetku vsakega koledarskega leta, glede na višino
prejetih dohodkov v preteklem letu, preračuna oziroma izračuna na novo. Osnova
za nov izračun, ki mora biti skladen z določenim cenzusom, pa so podatki o
dohodkih, ki so evidentirani v evidencah, ki jih vodi Davčna uprava Republike
Slovenije, in te podatke uprave enote praviloma pridobijo šele konec prve polovice
leta (mesec maj), kar v praksi, glede na to, da se veteranski dodatki izplačujejo
vnaprej (akontacija), nemalokrat zahteva, da morajo stranke vrednost preveč
izplačanih veteranskih dodatkov vračati (negativni poračuni). Le-to pa kljub
možnosti, da se delež preplačil lahko vrača obročno, povzroča izjemno veliko slabe
volje in nezadovoljstva s strani upravičencev (Drnovšek, 2011).

Enako, kot je pri pridobivanju podatkov s strani drugih organov državne oziroma javne
uprave učinkovitost zakonskega instituta, ki to področje obravnava, odvisna od
učinkovitosti zaposlenih v teh organih, je od učinkovitosti uradnih oseb v upravni enoti
odvisna tudi učinkovitost instituta, ki določa, da morajo državni organi in organizacije, ki
imajo javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah, dajati drug drugemu pravno
pomoč (34. člen ZUP), s tem da na učinkovitost tega instituta in vseh ostalih zgoraj
navedenih institutov vplivajo tudi ostali spremljajoči dejavniki, kot so na primer navade,
značaj uradnih oseb, ki posamezno zadevo obravnavajo, in nenazadnje značaj, navade in
etična kultura osebe, ki je za delo organa odgovorna, ter količina upravnih zadev (število
vlog, zahtevkov), njihova zahtevnost in nenazadnje organizacijska kultura organa oziroma
upravne enote. Na učinkovitost instituta, ki na primer opredeljuje čas, v katerem mora
organ oziroma uradna oseba o upravni zadevi odločiti, je možno vplivati:
•

•

s pravilno, učinkovito in racionalno organizacijo dela, kar pomeni, da se dela in
naloge med posamezne uradne osebe porazdelijo glede na strokovnost, torej
glede na znanja in izkušnje, ki jih posamezne uradne osebe posedujejo glede na
obremenjenost (skrb za enakomerno, pošteno obremenjenost uradnih oseb) in
glede na poznavanje značaja in navad uradnih oseb, ki vodijo postopke in odločajo
v upravnih zadevah,
s kontinuiranim spremljanjem in nadzorovanjem poteka upravnega poslovanja,
torej z nadzornimi mehanizmi, ki omogočajo takojšnje odkrivanje ozkih grl, napak
in zamud pri izvajanju posameznih dejanj v okviru upravnega postopka (v
upravnih enotah to omogoča računalniška aplikacija SPIS in orodja , ki jih v okviru
različnih sistemov kakovosti le-te uporabljajo z namenom zagotavljanja
sledljivosti).

V primeru upravnih enot, tako kot pravi Pečar (2007, str. 85), si mora vodstvo prizadevati
za čim boljše delovanje vseh procesov, ki jih upravne enote vodijo (to velja tudi za
upravne postopke, torej za procese, ki jih upravne enote vodijo na upravnem področju).
Pri tem Pečar predlaga, da morajo poleg skrbi za izboljševanje internih aktivnosti tudi bolj
sodelovati z drugimi upravnimi enotami v omrežju 58 upravnih enot in si prizadevati za
razvoj in prenos dobre prakse od najboljših izvajalcev upravnih storitev v druga okolja.
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Navedeno se delno v praksi že uresničuje, in sicer na področju tako imenovanega prenosa
dobrih praks, kajti srečanje zaposlenih v javnem sektorju (konferenco) na temo »Dobre
prakse v slovenski javni upravi« vsako leto organizira in izvede ministrstvo, pristojno za
javno upravo.
Zahteve načela ekonomičnosti se torej lahko dosežejo tako z varčevanjem pri stroških kot
z varčevanjem pri času. Varčevanje pri stroških pomeni, da organ oziroma uradna oseba,
ki postopek vodi, če ima na primer za dokazovanje dejstev, ki lahko vplivajo na vsebino
odločitve, na voljo več sredstev, da prednost cenejšemu oziroma tistemu sredstvu, ki ne
povzroča nepotrebnih stroškov bodisi organu bodisi stranki (na primer, če je ugotovitev
obsega neskladnosti objekta, za katerega teče postopek legalizacije in uzurpacije, možna
na podlagi posnetkov, ni potrebno izvesti ogleda na terenu), želena hitrost postopka pa se
nedvoumno doseže z organiziranim delom uradne osebe, ki postopek vodi, z visoko
stopnjo odzivnosti vseh tako imenovanih zunanjih dobaviteljev upravnih postopkov in
nenazadnje z visoko stopnjo strokovnosti vseh akterjev v upravnem procesu, kar omogoča
ne samo hitro sprejemanje odločitev, temveč hitro sprejemanje v celoti pravilnih odločitev,
torej odločitev, v katerih se izkristalizira vsebina načela zakonitosti, ki ga lahko
obravnavamo kot, kar je v tej nalogi že večkrat poudarjeno, skupni imenovalec vseh načel
pravne države (Androjna, 1977, str. 40).
Spoštovanje načela zakonitosti pa mora biti v vsaki pravni in demokratični družbi
omogočeno ugotavljati, torej presojati, tako kot je predhodni poglavjih že zapisano, bodisi
v okviru pritožbenega bodisi tožbenega postopka, kar posredno pomeni, da mora biti
vsakomur v naši državi zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva
proti odločitvam državnih organov (upravnih enot), kadar le-ti odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Pravica do pritožbe je torej temeljna pravica
posameznika, ki izhajajoč iz ustavnega načela zakonitosti in načela enakega varstva pravic
označuje in karakterizira pravno državo (Šturm et al., 2002, str, 274).
Če analiziramo besedilo 13. člena ZUP, torej če analiziramo vsebino načela pravice do
pritožbe, lahko ugotovimo da ima pravico do pritožbe zoper upravni akt oziroma zoper
odločbo na prvi stopnji stranka, pritožbo pa lahko vloži tudi vsaka druga oseba, če
odločba v njene pravice ali pravne koristi posega (229. člen ZUP). Pritožba je zagotovljena
po samem zakonu, ZUP pa predpisuje, da se mora pravica do pritožbe sporočiti stranki
(dovoljenost pritožbe, rok za vložitev, način vložitve, organ, pri katerem se vloži, taksa, ki
jo je potrebno poravnati), kar pomeni, da mora biti to v odločbi navedeno (v »pouku o
pravnem sredstvu«, ki se šteje za sestavni del odločbe).
Pravica do pritožbe je torej zelo pomembna procesna pravica stranke (posredno gre torej
tudi za uresničevanje vsebine zakonskega načela varstva pravic strank), ki ima po izčrpani
pritožbi seveda možnost sprožitve tudi sodnega varstva v okviru sodne veje oblasti – to je
predvsem upravnega spora po ZUS-1, v posameznih primerih pa tudi sodnega varstva pri
drugih sodiščih. Dejstvo, ki je bilo v nalogi že večkrat izpostavljeno, namreč je, da
zaposleni v upravnih enotah imajo moč vplivati na zakonitost, na pravilnost upravnih
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odločitev, ki jih v okviru opravljanja zaupanih jim pooblastil izvajajo, in nenazadnje, število
nezakonitih, nepravilnih odločitev, torej odločitev, ki so bile v pritožbenih postopkih
razveljavljene (odpravljene ali vrnjene v ponovno odločanje) bodisi zaradi kršenja določb
materialne zakonodaje bodisi zaradi kršenja vsebine institutov ZUP, je eno izmed
najpomembnejših meril, ki vpliva na uspešnost upravne enote kot celote, in ker je, tako
kot je bilo predhodno že poudarjeno, zaradi narave dela in zaradi količine stikov z
državljani le-ta nekakšno »ogledalo« državne uprave kot celote, to dejstvo vpliva tudi na
stopnjo zaupanja državljanov v pravno državo.
Pravilnost in učinkovitost kateregakoli instituta pravnega varstva ZUP ali ZUS-1 se kaže v
težnji po uravnoteženju pravic strank in uveljavljanju javne koristi, saj slednja pomenita
instrument zagotavljanja zakonitosti upravnega odločanja ter uravnoteženja javne koristi
in pravic strank v upravnih in sodnih postopkih in državnim organom ter sodiščem
onemogočajo arbitrarno in samovoljno odločanje (Kovač, 2009, str. 1269). Smisel
ustavnega zagotovila do pravnega varstva tako ni le v tem, da omogoča posamezniku
pravico do vložitve pravnega sredstva, temveč predvsem v tem, da lahko z vložitvijo
pravnega sredstva učinkovito brani in varuje svoje pravne interese.
Slednje pa se v upravni enoti odraža predvsem v pravilnosti načina ravnanja s pritožbo in
v času, ki se ga za to porabi, kar pomeni → realizacija oziroma udejanjanje načela pravice
do pritožbe v praksi se izvaja oziroma se mora izvajati na podlagi zapovedi vseh preostalih
temeljnih načel ZUP.
V primeru prejete pritožbe na upravno odločbo je tako potrebno presoditi dovoljenost
pritožbe, upravičenost vložnika do pritožbe, pravočasnost, ter ugotoviti upravičenost
pritožbe iz vsebinskega vidika, nadalje identificirati oziroma določiti stranke, ki imajo v
postopku pravico sodelovati ter pri tem ukrepati hitro in brez zamude časa tako z vidika
stranke kot z vidika organa, torej upravne enote (Androjna in Kerševan, 2006, str.
462−476)59.
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Sodba UpS v Ljubljani, št. U371/200 z dne 18. 3. 2008, UL0002284:«Zmotno je stališče tožene
stranke, ki se nakazuje v izpodbijanem sklepu, da je pritožba nedopustna iz razloga, ker je tožeča
stranka s podpisom pogodbe soglašala z dodeljenimi sredstvi in naj zato ne bi imela pravice do
pritožbe v upravnem postopku. Določbe drugega odstavka 240. oziroma drugega odstavka 246.
člena ZUP, ki jo kot postopkovni predpis uporablja tudi v postopku dodelitve sredstev državne
pomoči, ni mogoče razumeti tako, kot jo razlaga tožena stranka; pritožba v upravnem postopku je
namreč nedovoljena le, če je porepovedala po zakonu (tako tudi v sodbi Vrhovnega sodišča RS, št.
U 1260/93 z dne 31. 8. 1995). Stranka ima po pravilih splošnega upravnega postopka vedno
pravico vložiti pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo v delu, v katerem s svojim zahtevkom ni
uspela, če gre za dvostopenjsko odločanje (229. Člen ZUP).«
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V praksi to pomeni:
•

•

•
•

presoja pritožbe glede na izpolnjevanje formalnih pogojev (izpolnjevanje formalnih
pogojev se pri pritožbi presoja, tako kot pri vseh preostalih vlogah strank, v roku 5
dni po prejemu),
če formalni pogoji niso izpolnjeni, se pritožba s sklepom zavrže (zoper sklep je
dovoljena pritožba), v primeru, da so le-ti izpolnjeni, pa se s postopkom obravnave
pritožbe nemudoma nadaljuje,
če so v postopku stranke z nasprotujočimi interesi, jim je potrebno pritožbo
nemudoma posredovati v opredelitev (s postavitvijo razumnega roka),
če uradna oseba pri vsebinski obravnavi pritožbe spozna, da je pritožba utemeljena
(upravičena), brez odlašanja z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se izpodbija
(odločbo po 242., 243. in 244. členu ZUP lahko izda šele potem, ko prejme odgovor
stranke z nasprotujočimi interesi oz. ko se izteče rok za opredelitev do pritožbe),
pritožbo skupaj s celotno spisovno dokumentacijo najkasneje v roku 15 dni posreduje
(odstopi) v reševanje pristojnemu drugostopenjskemu organu (v primeru, da v
postopku sodelujejo stranke z nasprotujočimi si interesi − skupaj z njihovo
opredelitvijo do pritožbe oziroma po izteku roka za opredelitev).

V primeru, da stranka pritožbo vloži zaradi molka upravne enote, torej za to, ker le-ta ni
izdala in ni vročila stranki odločbe v predpisanem roku, kljub temu da je namen takšne
ureditve, torej z določitvijo rokov, po mnenju Kovačeve (2011, str. 9) ravno v zaščiti
pravic posameznikov in učinkovitem varstvu njihovih pravnih koristi, mora nadalje na
zahtevo organa druge stopnje v roku, ki ga le-ta določi, sporočiti, zakaj odločbe ni
pravočasno izdala. Če organ druge stopnje identificira razloge kot upravičene (na primer
nenadno ali izredno povečanje števila upravnih zadev, ki so v reševanju pri upravni enoti,
ali prekoračitev roka zaradi postopkovnih razlogov oziroma iz razlogov, ki so na strani
stranke) mora odločbo izdati v roku, ki ga organ druge stopnje določi (ne več kot mesec
dni), ali če organ druge stopnje ugotovi, da razlogi, zaradi katerih odločba s strani
upravne enote ni bila pravočasno izdana, niso upravičeni, mora le-ta organu druge
stopnje brez odlašanja posredovati vse dokumente v zadevi.
In ravno razumnost rokov odločanja in dolgotrajni postopki varstva pravic strank v
pritožbenih ter nenazadnje tudi v sodnih postopkih so eden izmed elementov, pri katerih
je zagotovitev ustrezne učinkovitosti ter pravilnosti delovanja v celoti eden ključnih
problemov upravnega in sodnega odločanja ter ena najtežjih nalog našega pravnega
sistema.
Odločanje v razumnem roku kot element učinkovitost in pravilnosti je kot temeljna
človekova pravica opredeljen že v 6. in 13. členu EKČP, kar je podrobneje predstavljeno v
drugem poglavju naloge in na podlagi katerih je posameznikom nujno zagotoviti
učinkovito pravno sredstvo ter pravico do odločanja v razumnem roku. Ne glede na to, da
EKČP omenja pravico odločanja v razumnem roku le v postopkih pred sodišči, pa je
Evropsko sodišče za človekove pravice v svojih odločitvah podalo jasno stališče, da se
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slednja nanaša in zavezuje vse organe oblasti v določenih državi podpisnici EKČP, ne
glede na to, ali gre za odločanje pred sodišči ali organi izvršilne veje oblasti. Pomembno je
le to, da imajo posamezniki možnost s pomočjo pravnih sredstev varovati svoje pravice in
pravne koristi ter tudi varovati pravico, da se o njih tako v postopku odločanja na prvi
stopnji kot tudi v pritožbi zoper konkretni akt in v sodnem postopku odloča v razumnem
roku. Vendar pa je glede na število pritožb državljanov Slovenije na Evropsko sodišče za
človekove pravice ter tudi obsodb zoper njo ravno zaradi kršitve pravice do odločanja v
razumnem roku varstvo pravic posameznikov in učinkovita raba pravnih sredstev, kot
lahko vidimo, v Sloveniji na zelo nizki ravni. In ravno pretirano dolgo trajanje upravnih
postopkov ter posledično kršenje zakonskih in podzakonskih predpisov lahko pripelje do
občutka nemoči pri posameznikih, ki nastopajo v upravnih postopkih proti državi, ter tako
ustvarjanja nezaupanja v pravno državo (Šikić, 2008, str. 1)60.
Po zagotovilih sogovornice se vsa določila, ki jih instituti ZUP glede postopanja oziroma
glede ravnanja s pritožbo določajo, na upravni enoti maksimalno upoštevajo in ugotovitve
ter odločitve organov druge stopnje, ki so sprejete v okviru pritožbenih postopkov,
predvsem tistih, katerih učinek je razveljavitev odločbe upravne enote, se natančno
analizirajo (Drnovšek, 2011). Nenazadnje so le-te podlaga tudi za ocenjevanje pravilnega
dela posamezne uradne osebe oziroma so podlaga za določitev letne ocene uspešnosti, ki
jo vsako leto na podlagi rezultatov dela v preteklem letu določa vodstvo upravne enote.
Namen pravice do pritožbe je nedvoumno zagotoviti pravilno in zakonito delo pri
odločanju, in to je zakonitost v materialnem in formalnem pogledu ter varovanje strank in
javne koristi, kar pomeni, da sta njihov pomen in namen identična pomenu in namenu
vseh obravnavanih in predstavljenih temeljnih načel upravnega postopka, torej načel, ki
jih je z namenom delati zakonito ter v celoti pravno procesno pravilno, v ZUP opredelil
zakonodajalec.
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Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, VSL sodba II Cp 155/2011:« Sicer drži, da ni odločilen sam
rezultat spornega postopka in da sklenjena sodna poravnava sama po sebi ne izključuje
protipravnega ravnanja delovnega sodišča. Ker pa so za zastoj v postopku obstajali utemeljeni in
razumni razlogi, pri čemer ne more biti nepomemben končno niti ekonomski interes tožnice, da se
postopek ni končal hitreje, njena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ni bila kršena ...
Kot je pravilno pojasnilo sodišče prve stopnje, je presoja tožnikove škode zaradi kršitve pravice do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja sicer res podvržena ZVPSBNO in v njem določenim merilom.
Pritožnica ima prav tudi glede tega, da je odgovornost države po ZVPSBNO objektivna (16. čl.
ZVSPBNO), kar pomeni, da država za kršitev odgovarja objektivno (torej ne glede na krivdo).
Vendar pa to ne pomeni, da ni treba ugotavljati (in ugotoviti) tudi kršitve, namreč protipravnega
ravnanja države, kot očitno zmotno meni pritožnica. Tudi kršitev pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja je le protipravno (samovoljno, arbitrarno) ravnanje državnega organa. Po
celoviti (celovitejši) presoji vseh okoliščin primera je prvo sodišče pravilno ugotovilo, da
protipravnega ravnanjem toženke oziroma njenih organov ni bilo in da zato tožničine pravice niso
bile kršene.«
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5 RAZISKAVA − PRAVNO PROCESNE PRAVILNOSTI TER
UČINKOVITOSTI UPRAVNIH ENOT PRI VODENJU IN
ODLOČANJU
V
POSTOPKIH
IZDAJE
GRADBENEGA
DOVOLJENJA
IN
ODMERE
NADOMESTILA
ZARADI
DEGRADACIJE IN UZURPACIJE PROSTORA

V državni upravi oziroma v upravni enoti je na zakonitost in učinkovitost delovanja nujno
potrebno gledati s širšega vidika, kajti nanju vpliva poseben sklop ustavno pravnih,
upravno pravnih in političnih elementov in v katerega štejemo tako varovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, pravno varnost, politično nevtralnost in nenazadnje tudi
zakonitost oziroma pravno pravilnost. Sklop teh elementov je v državni upravi in v upravni
enoti, konkretno pri kreiranju upravne odločbe, torej pri vodenju upravnega postopka,
predpogoj, da upravnemu delovanju oziroma konkretno, upravnemu postopku, ki ga vodi
upravna enota, pripišemo karakteristike učinkovitosti, kajti opustitev kateregakoli od
zgoraj navedenih elementov že samo po sebi pomeni neučinkovito, neuspešno,
nepravilno, skratka − nezakonito upravno delovanje.
Instituti ZUP, ki so bili podrobno predstavljeni v predhodnem poglavju, opredeljujejo in
predpisujejo »načine«, kako in na kakšen način v okviru upravnega postopka, katerega
namen je izdaja individualnega, konkretnega, posamičnega upravnega akta, doseči, da je
le-ta sprejet in oblikovan v skladu z načeli pravne države ter vsebinsko skladen z nameni
materialne zakonodaje.
V kolikšni meri se instituti ZUP pravilno, torej v skladu z namenom zakonodajalca
uporabljajo, je odvisno od cele vrste dejavnikov, med katerimi pa je zagotovo
najpomembnejši človek. Uradna oseba v upravni enoti, ki vodi upravni postopek oziroma
odloča v upravni zadevi, je torej tista, od katere je odvisno, kako pravilno, učinkovito in
racionalno bo institute interpretirala v konkretni upravni zadevi, njen vodja pa je tisti, ki
bo bodisi neposredno bodisi posredno za to delo, torej za vodenje upravnih postopkov in
za odločanje v upravnih zadevah, znal zagotoviti pravo podporo. Predvsem pa je v praksi
potrebno slediti spremembam, ki močno vplivajo in posegajo na strokovnost ter
učinkovitost izvajanja nalog tako posameznih uradnih oseb kot tudi državne uprave v
celoti (Korade-Purg v: Kovač in Virant, 2011, str. 145).
Paleta upravnih storitev, ki jih upravne enote fizičnim in pravnim osebam zagotavljajo na
podlagi materialnih predpisov, je izjemno široka, zato se bo obravnava le-teh v
nadaljevanju naloge zožila na področje dela, ki vključuje vse skupine upravnih storitev, in
sicer upravne storitve, katerih izvedba se izvaja na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti,
vključuje pa vse možne realne situacije, in sicer situacije, kjer prihaja do nasprotja
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interesov, bodisi med uporabniki storitve in državno upravo kot izvajalcem le-te bodisi
med samimi uporabniki, torej med strankami v postopku.
Področje dela, ki vključuje vse zgoraj navedene zahteve je nedvoumno in nesporno
področje okolja in prostora, kjer upravne enote na podlagi zahtev strank vodijo postopke
izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj, postopke razlastitev ter postopke, kjer državna
uprava oziroma upravna enota po uradni dolžnosti varuje javni interes (postopke odmere
nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora).
V nadaljevanju naloge bosta podrobno analizirana, sprva teoretično in nato še praktično,
skozi rezultate ankete, izvedene v novembru 2010, najpomembnejša in najpogostejša
upravna postopka, ki se na navedenem področju dela vodita, in sicer:
•
•

postopek izdaje gradbenega dovoljenja, in
postopek odmere nadomestila zaradi nezakonitega posega v prostor (uzurpacija in
degradacija prostora).

Analiza navedenih dveh postopkov se bo zaradi širokega nabora dejavnikov, ki na njuno
pravno procesno pravilnost, učinkovitost in zakonitost vplivajo, ob predpostavki, da bo
zaradi tega bolj kakovostna in pregledna, omejila oziroma nanašala zgolj na ugotavljanje
učinkovite rabe posameznih institutov ZUP ter na identifikacijo moči dveh pomembnih
dejavnikov, ki v praksi vplivata tako na obseg kot na pravilnost opravljenega dela.
Vrednotil se bo vpliv količine upravnih zadev oziroma vpliv števila vodenih upravnih
postopkov glede na čas in pravilnost njihovega reševanja ter vpliv oziroma moč znanja
(strokovnosti) na vrsto in obseg storjenih napak.

5.1 PRAVNO PROCESNA ANALIZA UPRAVNEGA POSTOPKA IZDAJE
GRADBENEGA DOVOLJENJA
Vodenje upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja zaradi kompleksnosti
materialne zakonodaje, ki ureja področje graditve bodisi enostavnih bodisi zahtevnejših
objektov, štejemo med ene izmed najzahtevnejših upravnih postopkov, ki jih na prvi
stopnji vodijo in v njih odločajo upravne enote. Dobro poznavanje zakonodaje tako na
procesnem kot na materialnem področju odgovorno in strokovno delo uradnih oseb je
prav zaradi navedene kompleksnosti področja, velikega števila udeležencev, ki lahko
sodelujejo v postopku ter najrazličnejših situacij na področju vodenja omenjenih dveh
postopkov še toliko bolj pomembno.
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja se sicer vodi v skladu z določbami procesnega
zakona, torej ZUP, vendar pa se, glede na to, da je to posebni upravni postopek, pri tem
uporabljajo tudi določbe ZGO-1, ki kot področni zakon objektov (Gruden in Kovač, 2006,
str. 46) ureja pogoje za izdajo gradbenih dovoljenj, projektiranje, graditev in vzdrževanje
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objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov,
predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov,
ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja in predpisuje
inšpekcijsko nadzorstvo ter določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov,
ter ureja druga vprašanja, povezana z gradnjo.
ZGO-1 je postavil temelje sodobni zakonodaji na področju graditve objektov in prinesel
tudi številne dobre rešitve, vendar pa se je v praksi po njegovi uveljavitvi pojavilo
določeno število nejasnosti in le-te so bile vzrok in povod za korigiranje posameznih
njegovih določb. Najobsežnejših sprememb in dopolnitev je bil ZGO-1 deležen v letu 2008,
cilj sprememb, po mnenju predlagatelja (Ministrstvo za okolje in prostor; EVA: 2004-25110189), pa je bil v poenostavitvi postopkov, zahtevane dokumentacije in odpravi
administrativnih ovir ter zahtev v tistem delu, kjer naj bi bile te zahteve glede varovanja
javne koristi nesorazmerne in nepotrebne. Poglavitne rešitve, ki so jih spremembe in
dopolnitve ZGO-1 prinesle z uveljavitvijo novele (ZGO-1B), so bile naslednje:
-

-

-

-

-

z novelo se jasneje ureja postopek pridobivanja projektnih pogojev in soglasij ter pri
tem ločuje soglasja, ki so predpisana zaradi varovanja javnega interesa (na varovanih
območjih in v varovalnih pasovih javne infrastrukture) in soglasja za priključitev, ki jih
dajejo upravljavci gospodarske javne infrastrukture,
novela zakona po novem tudi jasno opredeljuje, kaj pomeni minimalna komunalna
oskrba (oskrba z vodo, elektriko, odvajanje odpadnih voda in dostop do ceste) in
določa, da je to pri stanovanjskih stavbah pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ne
glede na to, da je zemljišče sicer opredeljeno kot zazidljivo s prostorskimi akti. Za
druge stavbe in gradbene inženirske objekte pa se obvezna minimalna komunalna
oskrba presoja glede na namen objekta,
z novelo zakona se je po mnenju predlagatelja, ministrstva, pristojnega za okolje in
prostor, odpravilo tudi nejasnosti pri določanju strank v postopku, ki so se pred tem
določale na podlagi vplivnega območja, ki ga je določal odgovorni projektant.
Območje za določitev strank se je po uveljavitvi novele zakona določalo na poseben
»matematičen način«, ki ga je v skladu in na podlagi zakona glede na vrsto objekta
predpisala vladna Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenih
dovoljenj61,
z novelo zakona se je uvedla nova kategorija vrst objektov glede na zahtevnost, in
sicer nezahtevni objekti, ki so sicer konstrukcijsko nezahtevni, vendar pa je zanje
treba pridobiti gradbeno dovoljenje, s tem da je postopek pridobivanja tega dovoljenja
skrajno poenostavljen. To dovoljenje se namreč izdaja v skrajšanem postopku, v
katerem je stranka samo investitor,
ker je bilo v veljavnem zakonu preveč podrobno zapisano, katere vrste objektov in
pod kakšnimi pogoji sodijo v posamezno kategorijo vrst objektov glede na zahtevnost
(zahtevni, manj zahtevni, po novem tudi nezahtevni in enostavni), so se vse podrobne

61

Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Ur. list RS,
št. 37/08).
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vsebine v zvezi z razvrščanjem objektov glede na zahtevnost črtale, v noveli zakona
pa določilo, da bo vse vrste objektov glede na njihovo zahtevnost določila uredba
62
vlade, in sicer Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost ,
-

-

novela zakona je uvedla tudi novosti v zvezi s postopkom izdaje uporabnega
dovoljenja, in sicer, da v primeru manj zahtevnih objektov upravnemu organu ni
potrebno izvajati tehničnega pregleda, v kolikor le-ta oceni, da lahko izda uporabno
dovoljenje na podlagi predložene dokumentacije oziroma na podlagi ogleda, ki ga
opravi sam brez komisije,
novela zakona je namesto spremembe rabe uvedla primere spremembe namembnosti
znotraj posameznih razredov enotne klasifikacije vrst objektov, za katere ni treba
pridobiti gradbenega dovoljenja. S tem so se odpravili nepotrebni postopki za izdajo
gradbenih in uporabnih dovoljenj v primeru nepomembnih sprememb namena
objekta, ki že po sami naravi spremembe ne morejo imeti večjega vpliva na okolico in
se vzporedno z njimi ne izvaja rekonstrukcija (na primer znotraj upravnih in pisarniških
stavb − sprememba namena iz pisarn podjetja v bančne prostore).

V postopku za pridobitev gradbenih dovoljenj veljajo naslednja pravila:
•

Organi, pristojni za odločanje v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj

Pristojnost, kot jo določa ZUP, je opredeljena kot pravica in dolžnost organa, da odloča o
upravnih zadevah na določenem upravnem in krajevnem področju. Pristojnost tako daje
po eni strani državnemu organu pravico, da opravi nalogo, ki spada v njegovo delovno
področje, kar pomeni, da te naloge ne sme opraviti noben drug državni organ, po drugi
strani pa tudi dolžnost, da opravi določeno nalogo (Androjna, 1977, str. 53).
Predvsem zato, ker je struktura državne uprave tako razvejana, je pomembno, da se
natančno ve, kateri organ je pristojen za odločanje o določeni zadevi (Virant, 2004, str.
116). Stvarna pristojnost pomeni oziroma se nanaša na pristojnost glede vsebine upravne
zadeve in je določena na podlagi organizacije javne oziroma državne uprave. Stvarno
pristojna na prvi stopnji je glede odločanja o upravnih zadevah upravna enota, ki
predstavlja teritorialni organ državne uprave, ustanovljen predvsem zaradi potrebe po
teritorialni dekoncentraciji državne uprave. Za odločanje v upravnih zadevah iz državne
pristojnosti na drugi stopnji pa so pristojna ministrstva, razen v primeru, ko zakon določa
drugače (Virant, 2004, str. 120). Krajevna pristojnost za vodenje upravnih postopkov
oziroma odločanje v njih pa je odvisna oziroma se na splošno določa na podlagi predpisov
o teritorialni organizaciji državne uprave, predpisih o teritoriju občin, mestnih občin in
širših samoupravnih lokalnih skupnostih ter na podlagi predpisov o organizaciji
posameznih organov, pove pa, na katerem območju oziroma teritoriju sme posamezni
državni organ delovati oziroma odločati in izvajati predpisane naloge (Grafenauer in
Breznik, 2005, str. 127).
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Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost62 (Ur. list RS, št. 37/08, 99/08).
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Na podlagi 24. člena ZGO-1 je pristojni upravni organ za izdajo gradbenega dovoljenja, ki
se nanaša na objekt državnega pomena na prvi stopnji, ministrstvo, pristojno za
prostorske in gradbene zadeve. Za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt, ki ni
državnega pomena, pa je na prvi stopnji pristojna upravna enota, na območju katere leži
nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja. Stvarna pristojnost organov v
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se torej določa predvsem po tem, ali gre za
objekt državnega pomena ali ne, krajevna pristojnost odločanja pa temelji na legi
nepremičnine in na podlagi prvega odstavka 20. člena ZUP je za odločanje na prvi stopnji
v zadevah, ki se nanašajo na nepremičnine, krajevno pristojna upravna enota, na
območju katere se obravnavana nepremičnina nahaja (Breznik, 2005, str. 88).
•

Začetek postopka izdaje gradbenega dovoljenja

Za začetek katerega koli upravnega postopka je vedno potrebna določena pobuda, bodisi
s strani upravnega organa bodisi s strani stranke (fizične ali pravne osebe). ZUP v 125.
členu določa, da se upravni postopek lahko začne in teče na podlagi ene od dveh
dopustnih pravnih podlag, in sicer po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke. V prvem
primeru mora upravni organ sam presoditi, ali je treba uvesti upravni postopek, in sicer,
če obstaja zato ustrezna pravna podlaga, oziroma v primeru, ko je treba zaščititi javni
interes (Kerševan, 2004, str. 392). V drugem primeru pa mora biti za njegov začetek
podana vloga oziroma zahteva stranke in skladno z določbo 125. člena ZUP stvarno in
krajevno pristojen organ začne postopek, če posameznik uveljavlja od države priznanje
njegove pravice ali pravnega interesa, ki ju ima na podlagi javnopravnih predpisov63.

Ker se postopek izdaje gradbenega dovoljenja lahko začne le na zahtevo stranke,
mora ta zato podati ustrezno vlogo. Glede na to, v kakšni obliki oziroma na kakšen
način se posamezna stranka obrača na organ oziroma k njemu, ZUP pozna več vrst vlog
in le-ta se lahko vloži tudi na predpisanem obrazcu (gradbeno dovoljenje), ki se določi s
predpisom in je namenjen lažjemu vlaganju vlog, saj z njegovo pomočjo vložnik točno ve,
kaj mora vloga vsebovati (Androjna in Kerševan, 2006, str. 198). Obrazec je vložniku
vloge v pomoč, saj vanj vnese le potrebne podatke in tako ni potrebe po dodatnih skrbeh
za pravilno sestavo vloge. Prav tako pa zagotavlja enotno ravnanje različnih pristojnih
organov v istovrstnih zadevah (Horvat, 2004, str. 240).
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja lahko glede na ključno vlogo, ki jo ima pri
graditvi objekta, poda samo investitor. V njegovem imenu jo seveda lahko glede na
določbe ZUP vloži tudi pooblaščenec, saj ZGO-1 zastopanja investitorja po pooblaščencu
ne izključuje, ampak izrecno predvideva. V svoji zahtevi mora investitor navesti podatke o
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Sodba VS RS, št. I Up 190/2001 z dne 21. 3. 2002, VS14479: «... Upravni postopek se uvede po
uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke (123. Člen ZUP). Stranka, ki je zahtevala uvedbo postopka,
je torej tak postopek povzročila. Neutemeljena je zato pritožbena navedba, da tožnica ni povzročila
postoka in da je v postopku, ki je predpisan z zakonom, le uveljavljala svoje pravice, saj tega
postopka ni uvedel organ po uradni dolžnosti.«
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parcelni številki zemljišča ter katastrsko občino, v kateri se zemljišče, na katerem se želi
graditi oziroma kjer bo izvršen poseg v prostor, nahaja.
Poglavje oziroma razdelek v ZGO-1 »Pridobitev gradbenega dovoljenja« je bil z novelo
ZGO-1B razdeljen na dve podpoglavji, in sicer:
- prvo poglavje se nanaša na gradbena dovoljenja za zahtevne oziroma manj
zahtevne objekte,
- drugo poglavje pa na gradbena dovoljenja za nezahtevne objekte.
Gre za dva bistveno različna tipa dovoljenj, in sicer tako glede podlag za izdajo kot glede
vsebine, in prav to dejstvo bi po mnenju komentatorja v predhodnem odstavku navedene
novele ZGO-1B (Breznik, 2010, str. 164), terjalo njuno različno poimenovanje.
V zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za zahtevni oziroma manj zahtevni objekt
morajo biti jasno navedeni podatki o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z
nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih bodo oziroma naj bi potekali priključki na
infrastrukturo, če se bo objekt nanjo priključil. Zahtevi mora biti priloženo (ZGO-1, 54.
člen):
•
•

najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi
sestavinami ter druge listine, če tako določa zakon,
če se zahteva nanaša na rekonstrukcijo objekta, je treba navesti številko in datum
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za
objekte, ki so bili zgrajeni pred 31. decembrom 1966.

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (ZGO-1, 74.a
člen) je potrebno predložiti:
•

•
•

prikaz lege zemljišča, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na
zemljiško katastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej
sosednjih zemljišč,
značilne prereze ter oblikovanje objekta in terena,
soglasje pristojnih soglasodajalcev.

Izkazana pravica graditi, ki je materialni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, mora biti
izkazana pri katerikoli vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja, torej tako pri vlogi za
gradnjo zahtevnega kot pri vlogi za gradnjo nezahtevnega objekta (Breznik, 2010, str.
168). Najpomembnejša od listin, na podlagi katerih je mogoče šteti, da je pravica graditi
izkazana, je nedvomno izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja oziroma je razvidno,
da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma
obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini.
Pravica graditi je po ZGO-1 izkazana tudi v primeru, ko investitor predloži notarsko
overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za njen vpis v zemljiško knjigo, če iz
pogodbe izhaja, da je na nepremičnini, na katero se nanaša pogodba, investitorju
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dovoljena gradnja oziroma izvajanje drugih del (na primer rekonstrukcija). Gre za
pogodbo, s katero se ustanavlja oziroma prenaša pravica, ki je sposobna za vpis v
zemljiško knjigo in ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. K drugim listinam, ki v skladu z
ZGO-1 izkazujejo pravico graditi oziroma izvajati določena druga dela na nepremičnini,
spadajo tudi sodna odločba (na primer pravnomočni sklep o dedovanju), upravna odločba
o razlastitvi in pravnomočna določba o denacionalizaciji64.
Pravica graditi mora tako biti izkazana ne samo glede naslova, temveč tudi v smislu
zadostnosti njenega obsega glede na nameravano gradnjo. Tako je na primer ne sme
ovirati na zemljišču ustanovljena služnost, kar je mogoče razbrati tudi iz sodbe Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, št. U 244-93/8 z dne 29. 6. 1994, VS11075: «Nesporno je, da

je tožnik lastnik parcele, vprašanje pa je, ali res razpolaga z zemljiščem v takšnem
obsegu, kot je z že začeto nadomestno gradnjo stanovanjsko-gospodarskega objekta
posegel v prostor. Njegov objekt namreč, čeprav je po mnenju sodnega izvedenca
gradbene stroke samostojen objekt, v dolžini približno 9 m sloni na sosednjem objektu
oziroma se ga vsaj dotika. Pri tem služnostna pravica za naslonitev na sosednji objekt
oziroma dotik ni izkazana v takem obsegu, kot jo je tožnik izkoristil ... Ker je prav od
obsega služnosti odvisno tudi vprašanje razpolaganja z zemljiščem, na katerem se izvaja
sporna gradnja, bi morala tožena stranka to dejstvo v postopku ugotoviti in nanj opreti
svojo odločitev, vendar tega ni storila, čeprav so od te ugotovitve neposredno odvisne
tožnikove pravice in pravne koristi.«
•

Udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

ZGO-1, ki postopke izdaje gradbenih dovoljenj, tako kot je bilo predhodno navedeno,
ločuje glede na vrsto nameravane gradnje, je še do pred kratkim določal, da je stranka v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja skladno s prvim in drugim odstavkom 62. členom
ZGO-1, kadar gre za postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte na območjih, ki se
urejajo z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom,
samo investitor, v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja na drugih območjih pa se imajo
poleg investitorja le-teh pravico udeleževati še stranski udeleženci (v nadaljevanju
stranke), in sicer:
-

lastniki nepremičnin in imetniki služnostne oziroma stavbne pravice na takšnih
nepremičninah, na katerih bo potekala gradnja in na katere sega območje za določitev
strank,
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Sodba VS RS, št. I Up928/2006 z dne 26. 2. 2009, VS1011005: «Tožeča stranka nima prav, ko
navaja, da upravni organ, preden je izdal gradbeno dovoljenje, ni preveril, ali ima investitor
(prizadeta stranka) pravico graditi ... Po 56. členu ZGO-1 se pravica graditi izkazuje z izpiskom iz
zemljiške knjige, z notarsko overjeno pogodbo, z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe v
zemljiško knjigo ali z drugo listino, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziorma izvajati
dela na določeni nepremičnini.«
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-

lastniki zemljišč, na katerih je predvidena dovozna cesta in na katerih so predvideni
komunalni priključki, prikazani v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter
imetniki služnostne pravice oziroma stavbne pravice na takšnih nepremičninah,
drugi subjekti, če tako določa zakon.

-

Status stranke je obravnavani zakon (tretji in četrti odstavek 62.člena) nadalje priznaval
tudi:
-

imetniku služnostne oziroma stavbne pravice, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo
(dokaz − overjena listina), ter
razen na območjih, ki se urejajo z državnim prostorskim načrtom ali občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, občini, na območju katere se bo nameravana gradnja
izvajala, pod pogojem, da v osmih dneh od prejema obvestila o vložitvi zahteve za
izdajo gradbenega dovoljenja priglasi svojo udeležbo pristojnemu organu, upravni
enoti (če svoje udeležbe ne priglasi, se šteje, da se je pravici sodelovati v postopku
odpovedala).

-

Obravnavani 62. člen ZGO-1, natančneje njegova prva dva odstavka, sta bila s sodbo
Ustavnega sodišča RS iz razloga kršenja določb 22. člena Ustave RS v mesecu marcu
2011 razveljavljena (U.I-165/09-34, z dne 3. 3. 2011), kar je imelo za posledico bistveno
spremenjen pristop oziroma bistveno drugačno ravnanje upravnega organa pri določanju
strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, in sicer:
-

glede določanja strank oziroma stranskih udeležencev, ki jih je, tako kot je bilo
predhodno že navedeno, pred uveljavitvijo sodbe Ustavnega sodišča RS, katere
učinek je posegel tudi na vse že začete in še ne pravnomočno končane postopke,
dokaj natančno definiral sam ZGO-1, so uradne osebe, ki postopke izdaje gradbenega
dovoljenja vodijo oziroma v zadevah odločajo, od dneva uveljavitve sodbe dolžne
ukrepati izključno v skladu z določbami ZUP.

Ustavno sodišče RS je v sodbi poleg obrazložitve »širšega sodelovanja oseb v postopkih
izdaje gradbenega dovoljenja« zapisalo oziroma določilo tudi krog upravičencev, katerim
je dalo možnost sprožitve obnove postopka že izdanega pravnomočnega gradbenega
dovoljenja, in sicer, če je bilo gradbeno dovoljenje izdano ob uporabi razveljavljenih
določb 62. člena ZGO-1, lahko obnovo postopka njegove izdaje iz razloga po 9. točki 260.
člena ZUP, ne glede na roke, določene s procesnim zakonom, predlaga:
-

-

oseba, ki je do objave sodbe v Uradnem listu Republike Slovenije vložila pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prostorskega akta, na podlagi
katerega je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, in sicer v 30 dneh po
prejemu odločitve Ustavnega sodišča RS, s katero je bilo odločeno o njeni pobudi,
druga oseba v 30 dneh po objavi sodbe, če od uveljavitve prostorskega akta, na
podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, oziroma od dneva, ko je ta
oseba izvedela za izdajo gradbenega dovoljenja, ni preteklo več kot leto dni.
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V predmetni sodbi se Ustavno sodišče RS sicer ni izreklo glede veljavnosti podzakonskih
predpisov, ki so bili sprejeti na podlagi razveljavljenih določb ZGO-1, vendar je logično,
kar je potrdilo tudi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor (pojasnilo z dne 28. 3. 2011,
št. 050-18/2009), da zaradi razveljavitve omenjenih prvih dveh odstavkov 62. člena ZGO
pravna podlaga za uporabo navedenih dveh podzakonskih aktov oziroma posameznih
določb, ne obstaja več. Slednje pomeni dvoje:
•

•

uradna oseba, ki postopek izdaje gradbenega dovoljenja vodi oziroma v zadevi
odloča, stranke, tako kot je bilo že navedeno v predhodnem odstavku, v postopku
določa zgolj na podlagi določb ZUP, ter
od investitorja oziroma projektanta ne sme zahtevati dopolnitve projektne
dokumentacije v delu, ki se nanaša na prikaz območja za določitev strank.

Po trditvah v intervjuju sodelujoče sogovornice, bo vsebina predmetne sodbe nedvoumno
vplivala tudi na čas izdaje gradbenega dovoljenja, predvsem v postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj za tako imenovane nezahtevne objekte, kajti Ustavno sodišče RS je v predmetni
sodbi razveljavilo tudi 74.b člen ZGO-1, ki je kot stranko v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja za nezahtevne objekte definiral zgolj investitorja, kar je v praksi pomenilo, da
se je omenjeni postopek praviloma vodil kot skrajšani ugotovitveni upravni postopek
(enostavni postopek – S), katerega so po določbah Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti
zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku v upravnih enotah pred izdajo
odločbe lahko vodili tudi uslužbenci s srednješolsko izobrazbo (v uradniškem nazivu
»referent«), odločale o zadevi pa so lahko uradne osebe, katerih izobrazba ni bila nižja od
višje izobrazbe (v uradniškem nazivu »višji referent«) (Drnovšek, 2011). Slednje bo in je v
praksi upravnih enot terjalo takojšnje ukrepanje, in sicer:
-

vodstvo upravnih enot je bilo zaradi spremenjene zahtevnosti postopkov izdaje
gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte v primerih, ko so le-te vodili in o
zadevah odločali kadri s srednješolsko izobrazbo, prisiljeno nemudoma izvesti
ustrezne prerazporeditve del in nalog, kar pomeni, da dela in naloge vezane na
vodenje postopkov in odločanje o izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne
objekte, je bilo v izvajanje potrebno dodeliti uslužbencem, ki so za reševanje teh
zadev izpolnjevali vse predpisane pogoje (ustrezna izobrazba in ustrezne oziroma
zadostne izkušnje).

Poudariti je tudi nujno, da je bila vsebina omenjenega, s strani Ustavnega sodišča RS
razveljavljenega 74.b člena ZGO-1, sporna že ob njegovi kreaciji, torej v času noveliranja
»starega« ZGO. Komentatorji zakona Breznik, Duhovnik in Kmecl (2010, str. 174, 176,
178), so namreč njegovo vsebino označili kot ustavnopravno problematično, svojo
ugotovitev pa vezali na izražene in obrazložene dvome o ustavnopravni pravilnosti določb
60., 61. in 62. in 74.a člena, katerih vsebina je bila po njihovem mnenju, prilagojena zgolj
vsesplošnim težnjam po skrajševanju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj.
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Enako oziroma podobno mnenje sta v mesecu maju 2011 v »Pravnem mnenju o
določanju stranskih udeležencev v postopkih izdaje gradbenih dovoljenje po ZGO-1 in
ZUP«, ki je bilo izdelano na podlagi naročila ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, v
zvezi z obravnavano odločbo Ustavnega sodišča RS izrazila tudi predavatelja Fakultete za
upravo, dr. Polona Kovač in dr. Gregor Virant. Po njunem mnenju morajo nosilci uporabe
pravil na obravnavanem področju (predvsem projektanti, upravne enote in ministrstvo,
pristojno za okolje in prostor) svoja pooblastila izvajati zakonito in odgovorno. V konkretni
zadevi namreč ni mogoče zgolj enoznačno aplicirati splošnega pravila na konkretno
dejansko stanje, kajti vsak upravni postopek z odločanjem o posamični in konkretni zadevi
po njunem mnenju pomeni za uradne osebe tudi določeno mero ustvarjanja prava.
Seveda je pri tem uradna oseba vezana na predpise, vendar se ne more odvezati
pooblastil ugotavljanja pomembnih dejstev za odločitev in odločitve z uporabo predpisa na
poimensko določeno stranko glede na okoliščine primera (Kovač, 2011, str. 8).
Stranski udeleženci na podlagi argumentov, ki sta jih avtorja navedla v predhodnem
odstavku zapisanem pravnem mnenju, tudi pred odločitvijo Ustavnega sodišča RS, ki je
razveljavila določbe prvega odstavka 62. člena in 74.b člen, niso bili v celoti izključeni
oziroma omejeni samo na alineje po drugem odstavku 62. člena ZGO-1. Niti v bodoče ne
bo možno določene osebe v celoti izključiti ali omejiti njihovega kroga samo z ZGO-1, kajti
po upravno sodni in ustavno sodni praksi v primerljivih zadevah velja, da se status
stranskega udeleženca prizna, če je izkazana prizadetost (Kovač, 2011, str. 7).
Postopki izdaje gradbenih dovoljenj, in sicer postopki za izdajo gradbenih dovoljenj za
zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte se po uveljavitvi sodbe Ustavnega sodišča
RS glede določanja strank oziroma glede določanja možnih drugih udeležencev v
postopkih pred upravnimi enotami vodijo na enak način kot pred uveljavitvijo ZGO-1, torej
zgolj po določbah ZUP, kar pomeni:
•

uradne osebe, ki v upravnih enotah vodijo postopke in odločajo o izdaji gradbenih
dovoljenj, morajo v vsakem konkretnem postopku ugotavljati, katere osebe
(fizične ali pravne) bi poleg investitorja v postopkih še lahko sodelovale (glede na
določbe 43. člen ZUP), kar pomeni, da bodo morale izkazati pravni interes, da
vstopajo v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi (Štucin, 2008, str. 178).

To dejstvo v praksi, po mnenju sogovornice (Drnovšek, 2011), upravnih enot pomeni
dvoje, in sicer:
•

odgovornost, ki je bila glede določanja strank v postopkih izdaje gradbenega
dovoljenja oziroma glede določanja vplivnega območja bodočega objekta (razen za
nezahtevne objekte) naložena projektantom, ki so vplivno območje v skladu in na
podlagi Uredbe o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega
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•

dovoljenja65 določali v projektni dokumentaciji, se prenaša nazaj na uradne osebe
upravnih enot,
povprečni čas trajanja postopkov izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne
objekte, kjer je bila pred uveljavitvijo sodbe Ustavnega sodišča RS stranka v
postopku zgolj investitor, se bo lahko podaljšal (možnost širitve udeležencev v
postopku).

Navedena večja stopnja odgovornosti uradnih oseb, ki v upravnih enotah vodijo postopke
izdaje gradbenih dovoljenj, je ob uveljavitvi sodbe Ustavnega sodišča RS posredno
odgovornost naložila tudi vodstvu upravnih enot, ki je moralo znati in biti sposobno, da je
v tej nenačrtovani, nenadni situaciji znalo in zmoglo pravilno in učinkovito razporediti dela
in naloge ter da je pravilno in pravočasno reagiralo na potrebo po bolj poglobljenem,
ciljno usmerjenem znanju uradnih oseb, oziroma povedano drugače, izpolnjevanje
zakonskega načela »strokovnosti« je bilo na močni preizkušnji.
Enaka ugotovitev velja tudi za drugo identificirano posledico sodbe Ustavnega sodišča RS.
Dejstvo, da je zaradi vsebine sodbe po mnenju sogovornice pričakovati podaljšanje
povprečnega časa reševanja vlog za izdajo gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte, je
na preizkušnjo postavilo tudi izpolnjevanje zakonskega načela »ekonomičnosti«, vendar
pa ne glede na navedeno v praksi to ne more in ne sme imeti prednosti pred načelom
zakonitosti ter varstva pravic strank v postopkih (Drnovšek, 2011). Roki za izdajo odločbe
oziroma gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte so se sicer v primerih, ko je v
postopku udeleženih več strank, torej ne samo investitor (in takšni primeri bodo v praksi
verjetno pogosti), podaljšali z enega na dva meseca, postopki pa se v teh primerih ne
uvrščajo več med enostavne, temveč so to posebni, ponavadi »zelo zahtevni« upravni
postopki (tako imenovani P2 postopki). Zagotovljeno bo moralo biti dosledno
izpolnjevanje vseh institutov tako ZGO-1 kot ZUP, katerih vsebina omogoča, da se
postopki izdaje gradbenih dovoljenj vodijo hitro in brez zamude časa tako za stranke kot
za upravni organ. Iz prakse upravne enote sogovornice izhaja, da so uradne osebe
investitorje nezahtevnih objektov po uveljavitvi sodbe Ustavnega sodišča RS pričele
dosledno opozarjali na zakonske določbe, ki na poseben način urejajo sodelovanje
stranskih udeležencev v postopku in omogočajo hitrejše zaključevanje le-teh, na primer
uporaba 65. člena ZGO-1, ki določa, da lahko investitor kadarkoli med postopkom predloži
overjeno pisno izjavo katerekoli stranke, da se strinja z nameravano gradnjo, kar pomeni,
da v primeru predložitve overjenih izjav vseh strank v postopku, ustna obravnava ni
potrebna → uporaba drugega odstavka 70. člena ZGO-1, ki določa, da če se vse stranke
po vročitvi gradbenega dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem upravnem
organu odpovedo pravici do pritožbe oziroma pravici do sprožitve upravnega spora,
postane le-ta pravnomočna z dnem, ko se pravici odpove zadnja stranka (Drnovšek,
2011).
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Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Ur. List RS, št.
37/2008)
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Poleg zgoraj navedenih ukrepov, ki so bili povzeti v upravni enoti sogovornice, je nujno
potrebno zagotoviti tudi druge, in sicer (Virant, 2011, str. 5):
•

•

-

učinkovito in ekonomično vodenje ustnih obravnav, kar pomeni → dobra priprava
in odločno vodenje ustne obravnave (uradna oseba mora voditi obravnavo tako,
da se razprava ne razširi na dejstva in okoliščine, ki niso relevantne za obravnavo
zadeve, stranskim udeležencem je potrebno dati možnost, da se izjavijo o vseh
relevantnih dejstvih in okoliščinah, navedejo dejstva in predložijo dokaze ter
nasprotujejo trditvam investitorja, investitorju pa je treba omogočiti reprike), ter
učinkovito reševanje pritožb stranskih udeležencev, kar pomeni učinkovito
drugostopenjsko odločanje (na primer pritožbe stranskih udeležencev, ki na prvi
pogled nimajo prepričljivih utemeljitev, je potrebno reševati prednostno, s čimer se
lahko pritožbe, ki jih stranski udeleženci vlagajo »pro forma« zaradi zavlačevanja,
nagajanja, nevednosti, izsiljevanja in podobno, lahko zelo hitro rešijo).

Nastop dokončnosti, pravnomočnosti in izvršljivosti gradbenega dovoljenja

Stranka lahko začne svoje pravice izvajati oziroma izvrševati šele z odločbo, ki se ne more
več izpodbijati s pritožbo in je dokončna, saj je šele takrat postopek na prvi stopnji pravno
končan, kljub temu pa lahko materialni predpis na drugačen način določi termin oziroma
čas, ko stranka lahko začne izvajati dano ji pravico. Pomen dokončnosti odločbe je v tesni
povezavi z izvršljivostjo odločbe, saj izvršljivost odločbe običajno nastopi z dokončnostjo.
Gradbeno dovoljenje postane, skladno z določili ZGO-1, dokončno v naslednjih primerih:
•
•
•
•
•

če zoper gradbeno dovoljenje pritožba ni bila vložena,
če se vsi potencialni pritožniki pritožbi odpovejo – v tem primeru postane odločba
že kar pravnomočna,
če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa je bila s strani
pristojnega drugostopenjskega organa zavrnjena oziroma zavržena,
če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa je ni vložila
upravičena oseba oziroma je bila vložena prepozno,
če je gradbeno dovoljenje izdal pristojni drugostopenjski organ, zoper katerega pa
ni dovoljenja pritožba, temveč le upravni spor.

Pravnomočnost, ki praviloma sledi dokončnosti, sicer pojmujemo kot poseben institut, ki
izključuje možnost odprave, razveljavitve ali spremembe odločbe z novo odločbo in
pomeni, da se abstraktna pravna norma v konkretni upravni zadevi spremeni v pravico ali
obveznost za stranko in ta individualna pravica ali obveznost dobi moč zakona (Androjna
in Kerševan, 2006, str. 435). Pravnomočnost dejansko pomeni izčrpano pravno pot v
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upravnem sporu in z njo se varuje pravica, ki postane nespremenljiva, varuje pa se tudi
obveznost, ki jo stranka ali organ po pravnomočnosti ne more več spremeniti66.
Po določbah ZUP je izvršljivost odločbe, kot je bilo navedeno, sicer vezana na njeno
dokončnost. Na podlagi 3. člena ZGO-1 pa formalni pogoj za začetek gradnje novega
objekta, za rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo ter odstranitev objekta predstavlja
pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga izda prvostopenjski organ državne uprave, razen
če se investitor na lastno odgovornost ne odloči za gradnjo že po dokončnosti gradbenega
dovoljenja. Pri tem je z vidika pravne varnosti in razmerja države do strank sporen ravno
način prenosa te odgovornosti na stranko. Kljub temu da je takšno ravnanje sprejemljivo
z vidika pospeševanja postopkov oziroma skrajševanja časa od oblikovanja investicijske
namere do njene uresničitve, je nujno treba poudariti, da ima takšna rešitev lahko za
investitorja dolgoročne posledice. »Na lastno odgovornost« namreč med drugim pomeni,
da investitor prevzame tveganje, da bo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
zgrajeni objekt, če bo dovoljenje v poznejših postopkih odpravljeno oziroma izrečeno za
nično, odstranjen (Breznik, 2005, str. 59). To dejstvo, da na eni strani zakonodajalec z
vidika pospešitve realizacije namena gradnje dovoljuje gradnjo na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja, po drugi strani pa navaja sankcije zoper omenjeno dejanje, je
nujno potrebno obravnavati z vso resnostjo in, tako kot v zvezi s predmetno odločbo
Ustavnega sodišča RS navaja Virant (Virant, 2011, str. 4-5), v luči poenostavitve in
pospešitve postopkov razmisliti o spremembah in dopolnitvah zakonodaje, in sicer, da se
določba 65. člena ZGO-1 dopolni z eksplicitno določbo, da se oseba, ki podpiše izjavo, da
se strinja z nameravano gradnjo, odpoveduje tudi pravici do pritožbe.
-

Pritožba zoper izdano gradbeno dovoljenje in izredna pravna sredstva

Edini način, s katerimi se izdan konkretni upravni akt lahko spremeni, odpravi ali
razveljavi, kot ga določa ZUP, temeljni procesni zakon, ali drug poseben zakon, ZGO-1, so
pravna sredstva, s pomočjo katerih se v postopkih proti državnim organom zagotavlja
zakonitost njihovih odločitev in v upravnih postopkih imajo stranke pravico do rednih ter
izrednih pravnih sredstev.
Redna pravna sredstva dejansko predstavljajo nadaljevanje rednega upravnega postopka
in edino redno pravno sredstvo v upravnih postopkih je pritožba, predstavljena v
predhodnem poglavju naloge, s katero se izpodbijajo konkretni upravni akti pred njegovo
dokončnostjo. V okviru rednega pritožbenega postopka pa po nastopu dokončnosti
konkretnega upravnega akta predstavlja varstvo zakonitosti in pravilnosti upravnih aktov
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Sodba VS RS, št. U 394/93-8 z dne 8. 6. 1994, VS11008:«...Sicer pa sodišče v zvezi z
navedenimi ugovori pojasnjuje, da pravnomočne upravne odločbe ni mogoče izpodbijati s tožbo v
upravnem sporu. Glede na 12. člen ZUP (sedaj 158. Člen URS, op.avt.) je mogoče pravnomočno
odločbo odpraviti, razveljaviti ali spremeniti samo v primerih, ki so določeni z zakonom. Ker noben
materialni zakon ne predvideva odprave, razveljavitve ali spremembe odločbe o podržavljenju
premoženja, se za odločanje o izrednih pravnih sredstvih uporabljajo ustrezne določbe ZUP (3.člen
ZUP).«
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sodni spor oziroma upravni spor, izhajajoč iz 23. člena Ustave RS, kot ga določa in
katerega postopek opredeljuje Zakon o upravnem sporu67 in ki pomeni obliko sodne
kontrole nad delovanjem uprave, in sicer nad posamičnim odločanjem upravnih organov
in izvajanjem njihovih odločb. Pravice strank ob odločitvah državnih organov, katerih
posledica je izdaja konkretnega upravnega akta, so tako varovane s pravnim sredstvom v
okviru rednega upravnega postopka, in sicer s pritožbo na drugostopenjski organ, nadalje
pa še v obliki sodnega varstva pravic v upravnem sporu68.
Zoper odločbo, izdano v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, je dovoljena pritožba v 8
dneh od dneva vročitve, kar je v primerjavi z določbo 235. člena ZUP, ki določa 15-dnevni
pritožbeni rok, posebnost omenjenega posebnega upravnega postopka (Breznik, 2005,
str. 166). V drugem odstavku 70. člena pa ZGO-1 določa tudi možnost odpovedi pritožbi
oziroma upravnemu sporu, pisno ali ustno na zapisnik pri organu izdajatelju, kar
posledično vodi v takojšnjo pravnomočnost dovoljenja (Kovač, 2005, str. 6). Tako kot ima
stranka pravico do pritožbe, ima tudi pravico, da se tej pravici odpove. Odpoved pritožbe
po stališču Ustavnega sodišča RS sicer pomeni siromašenje pravnega varstva stranke,
vendar pa lahko v določenih primerih oziroma v določenih upravnih postopkih pomeni bolj
učinkovito varstvo pravic strank in tudi zmanjšanje možnosti drugih udeležencev postopka
(stranski udeležencev) k vložitvi nepotrebnih in neupravičenih pritožb, katerih namen je
podaljševanje upravnega postopka in preprečitev stranki uveljavljanje njenih pravic. Glede
na to, da pa je ta odločitev strank nepreklicna, je tudi naloga uradne osebe, da v skladu z
načelom varstva pravic strank in varstva javnih koristi stranke opozori na posledice
njihove odločitve (Breznik et al., 2005, str. 16).
Zoper izdano gradbeno dovoljenje je skladno z določili ZUP možna tudi uporaba izrednih
pravnih sredstev, katera omogočajo stranki (ter tudi državnemu pravobranilcu kot
zastopnikoma javnega interesa), da po izdaji, dokončnosti in pravnomočnosti odločbe
oziroma gradbenega dovoljenja predlagajo uporabo in izvedbo posameznega izrednega
pravnega sredstva in z njihovo uporabo lahko dosežejo odpravo, razveljavitev ali
spremembo odločbe. Izrednih pravnih sredstev je po ZUP pet in omogočajo izpodbijanje
dokončnih ter tudi pravnomočnih konkretnih upravnih aktov, uporabljajo pa se tudi v
postopku izdaje gradbenih dovoljenj, in sicer obnova postopka, sprememba in odprava
odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni
pravici, izredna razveljavitev odločbe, ničnost odločbe.
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Zakon o upravnem sporu (Ur.l. RS, št. 105/06, 26/07 Skl.US: U-I-69/07-9, 122/07 Skl.US: U-I264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/08 Odl.US: U-I-98/07-27, 119/08 Odl.US: U-I-69/0736, 54/09 Odl.US: Up-1782/08-16, U-I-166/08-8, 107/09 Odl.US: U-I-147/08-16, Up-1547/0817, 14/2010 Odl.US: U-I-303/08-9, 62/2010 – v nadaljevanju ZUS-1).
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Sodba VS RS, št. U 885/93-10 z dne 26. 7. 1995, VS11873:«Zoper odločbo, izdano na prvi
stopnji, ima stranka pravico do pritožbe (prvi odstavek 223. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku-ZUP). Pritožbe torej ne more vložiti kdorkoli, ampak ima to pravico praviloma le stranka
zaradi varstva svoje pravice oziroma pravne koristi.«
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5.2 PRAVNO PROCESNA ANALIZA POSTOPKA ODMERE NADOMESTILA
ZARADI DEGRADACIJE IN UZURPACIJE PROSTORA
V prejšnji točki predstavljen upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, bodisi za
zahtevni, manj zahtevni bodisi za nezahtevni objekt, je postopek, ki se lahko začne samo
na predlog stranke, saj v tem postopku stranka oziroma investitor, tako kot je bilo
navedeno, uveljavlja svoje pravice in svoje pravne koristi. Drugače pa je pri postopkih o
odmeri nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora. Le-ta se zaradi varovanja
javnega interesa in nenazadnje zaradi preprečevanja in omejevanja nelegalnih posegov v
prostor, ki je nedvoumno in nesporno omejena dobrina, s katero je nujno ravnati
preudarno in gospodarno:
•

•

začne po uradni dolžnosti, kadar uradna oseba upravne enote v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja ali spremembe gradbenega dovoljenja ugotovi, da se ta
nanaša na določeno vrsto nedovoljene gradnje, ali
na podlagi s strani gradbene inšpekcije izdane upravne odločbe, ki je bila izdana
investitorju oziroma lastniku nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa
lastniku zemljišča, na katerem stoji objekt (152—155. člen ZGO-1).

Pristojnost odločanja o odmeri nadomestil zaradi nezakonitih posegov v prostor je ZGO-1
torej podelil izključno upravnemu organu oziroma upravni enoti, ki je na prvi stopnji
pristojna za gradbene zadeve. V postopku odločanja o višini nadomestila (odškodnine) je
le-ta zavezana spoštovati Uredbo o kriterijih za izračun nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora69, ki podrobno in zelo natančno definira tako postopek izračuna
nadomestila kot kriterije, ki na njegovo višino vplivajo.
Stopnja degradacije in uzurpacije prostora se ugotavlja in neposredno vrednoti na podlagi
vrste nedovoljene gradnje ter na podlagi značilnosti območja, kjer je bila izvedena. V
predhodnem odstavku navedena uredba nedovoljene posege v prostor glede na vrsto
oziroma obliko izvršenega nedovoljenega posega deli na štiri kategorije, in sicer:
•
•
•
•

nelegalna gradnja (gradnja brez gradbenega dovoljenja),
neskladna gradnja (gradbeno dovoljenje je pridobljeno in tudi dokončno, gradi pa
se v neskladju z njegovimi določbami),
nevarna gradnja (gradnja, ki ogroža varnost),
nelegalen kop (Blaganje, 2007, str. 162).

Značilnost območja, kjer je izvedena ali se izvaja nedovoljena gradnja, pa se ugotavlja in
vrednoti po vrsti namenske rabe prostora, vrsti izrabe kapacitete prostora in vrsti ter
stopnji varovanja.
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Uredbo o kriterijih za izračun nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (Ur. List RS, št.
52/ 1993, 57/1993, 33/2003)
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Graditev objektov je v današnjem času sestavni del ene od panog gospodarskih
dejavnosti, imenovane gradbeništvo, ki glede na obseg finančnih vlaganj in glede na
učinke, ki jih povzroča, že dolgo presega domeno prostega ukrepanja oziroma
razpolaganja posameznikov ter pravnih oseb. Lastnik zemljišča ne more in ne sme prosto
odločati, ali in kakšen objekt bo na zemljišču postavil, oziroma lastnik objekta ne more in
ne sme prosto odločati, ali in kako bo že obstoječi objekt spremenil, rekonstruiral. Celo
rušenje oziroma odstranitev nekaterih vrst objektov ni in ne sme biti stvar proste presoje
lastnika. Vendar pa realnost še vedno evidentira oziroma beleži dogajanja, ki po svoji
naravi predstavljajo grobe posege v prostor in posledice takšnih postopanj se odražajo
tudi v obsegu oziroma številu postopkov odmere nadomestil zaradi nelegalnih gradenj, ki
jih upravne enote vodijo na prvi stopnji (Breznik, 2010, str. 31)70.
Po informacijah sogovornice je v njeni upravni enoti število evidentiranih postopkov, v
okviru katerih se odloča o višini nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora,
glede na število vseh postopkov, vodenih na področju okolja in prostora, veliko oziroma
preveliko. Kar 19,31 % vseh postopkov s področja okolja in prostora se je v letih od 2007
do 2010 vodilo zaradi nelegalnih posegov v prostor. Za lažjo predstavo o obsegu in
oblikah nedovoljenih posegov so mi bili za upravno enoto sogovornice, in sicer za leta od
2007 do vključno 2010 predstavljeni podrobnejši statični podatki, iz katerih je razvidno,
da prevladujeta nelegalna ali neskladna gradnja predvsem nezahtevnih in manj zahtevnih
objektov (Drnovšek, 2011).
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Sodba UpS RS, št. II U 240/2009: «Zavezanec za izvršitev inšpekcijskih ukrepov po 152. členu
ZGO-1 in naslovnik posebnih prepovedi po 158. členu ZGO-1 je lastnik zemljišča, na katerem je bila
postavljena nelegalna gradnja ... V obravnavani zadevi tožnica ne prereka dejstva, da je
gospodarski objekt, ki je predmet inšpekcijskega ukrepa, zgrajen nelegalno, brez potrebnega
gradbenega dovoljenja, ampak ugovarja, da sama ni investitorka in da je izrečeni ukrep tako
nedoločen, da ga ni mogoče izvršiti. V zvezi z ukrepanjem pristojnih organov v primeru obravnave
nelegalne gradnje je v 5. poglavju ZGO-1 z naslovom "Inšpekcijsko nadzorstvo" v 152. členu
(inšpekcijski ukrepi pri nelegalni gradnji) določeno, da v primeru nelegalne gradnje pristojni
gradbeni inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi, da se že zgrajeni objekt ali del objekta v
določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca odstrani ter vzpostavi prejšnje stanje ali
drugače sanira objekt, del objekta oziroma zemljišče, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna. V
157. členu istega poglavja (druge sankcije – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) pa
je določeno, da je nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora dolžan plačati investitor
oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča.«
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Tabela 2: Število izvršenih nelegalnih posegov v Upravni enoti Sevnica
Oblika oz.
vrsta
nelegalnega
posega
Statistično
obdobje
2007
2008
2009
2010

Manj zahtevni
objekt
(stanovanjska
hiša)

Nezahtevni
objekt
(garaža,
ograja)

Zahtevni
objekt
(poslovna
zgradba)

Gospodarski
objekt
(zidanica)

št. izvršenih
nelegalnih posegov

št. izvršenih
nelegalnih
posegov

št. izvršenih
nelegalnih
posegov

št. izvršenih
nelegalnih posegov

17
12
8
14

9
14
19
24

2
3
0
1

8
8
8
6

Vir: Upravna enota Sevnica
Povprečna višina odmerjenega nadomestila, na katero je poleg vrste oziroma oblike
nedovoljenega posega v prostor vplivala še cela vrsta v prej navedeni uredbi zapisanih
oziroma definiranih dejavnikov (na primer vrsta namenske rabe prostora, izraba kapacitet
prostora, zavarovanost območja nedovoljenega posega, zahtevnost gradnje, obseg,
dolžina, narisana površina, oblikovalski pogoji in drugo), je za v zgornji tabeli navedene
nelegalne oziroma nedovoljene posege v prostor znašalo nadomestilo 458,00 EUR,
podatki za posamezno obravnavano leto pa so razvidni iz spodnje tabele:
Tabela 3: Višina letno odmerjenih nadomestil zaradi uzurpacije in degradacije
prostora v Upravni enoti Sevnica

Skupni znesek
odmerjenih
nadomestil (v
EUR)
Povprečni
znesek
odmerjenega
nadomestila (v
EUR)

2007

2008

2009

2010

18.815,00

29.108,00

17.758,00

20.492,00

523

787

538

455

Vir: Upravna enota Sevnica
Predstavljeni podatki o številu nelegalnih, nezakonitih, lahko bi jih poimenovali tudi
samovoljnih posegov v prostor, so z vidika gospodarne, pravilne in nenazadnje odgovorne
rabe prostora zaskrbljujoče dejstvo, ki ne sme biti zanemarjeno. Nujno potrebno bi zato
bilo, da ministrstvo, pristojno za javno upravo, ki je pristojno za zbiranje in obdelavo
podatkov, ki jih v zvezi z vodenjem upravnih postopkov v upravnih enotah evidentira
upravna statistika, podatke o vodenju postopkov zaradi degradacije in uzurpacije prostora
izloči iz skupine upravnih postopkov »okolja in prostora« in informacije, ki se nanje
nanašajo, prikaže ločeno. Le-to bi moralo vzpodbuditi tako pristojne na ministrstvu,
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pristojnem za okolje in prostor, kot pristojne na občinah, da podatke oziroma informacije
o številu in vrsti nelegalnih, nedovoljenih posegov natančno analizirajo in poleg
subjektivnih vzrokov ugotovijo morebiti tudi druge objektivne okoliščine, ki v praksi
povzročajo, da investitorji objekte gradijo v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem
(nejasnosti v zakonodaji, nejasnosti v občinskih prostorskih aktih)71.
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Sodba UpS RS, št. I U 2136/2009: «Kot pravilno navaja tožeča stranka, je po določbi 1. odstavka
157. člena ZGO-1 zavezanec za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora investitor
oziroma lastnik nedovoljene gradnje, le če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na
katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Sodišče se zato v celoti strinja s tožečo stranko, da je za
pravilno odločitev o plačilu nadomestila potrebno zanesljivo ugotoviti, ali je gradnja res
nedovoljena in kdo je sploh zavezanec za plačilo tega nadomestila. Vprašanje, ali je gradnja
dovoljena ali ne, pa tudi, kdo je njen lastnik oziroma investitor, je predmet inšpekcijskega postopka
po 145. in 146. členu ZGO-1, torej samostojna pravna celota, ki spada v pristojnost gradbenega
inšpektorja, torej drugega upravnega organa. To pomeni, da gre za predhodno vprašanje po 1.
odstavku 147. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo in nadaljnji, dalje ZUP). Po določbi 3. odstavka 147. člena ZUP je organ v
primeru, če je bilo o predhodnem vprašanju že odločeno s pravnomočnim posamičnim aktom, na
ta posamični akt vezan.«
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5.3 RAZISKAVA APLIKACIJE NAČEL ZUP V PRAKSI UPRAVNIH ENOT
5.3.1 RAZISKOVALNI MODEL
V okviru analitičnega dela magistrske naloge in izvedene raziskave o pravno procesni
pravilnosti ter o učinkovitosti pri vodenju upravnih postopkov s področja okolja in prostora
je bil v mesecu novembru 2010 vsem 58 upravnim enotam v Sloveniji, ki so pooblaščene
za vodenje le-teh na prvi stopnji, posredovan anketni vprašalnik (Gruden, 2010), katerega
namen je bil ugotoviti učinkovitost kot nadgradnjo zakonitosti ter tako ugotoviti pravno
procesno pravilnost vodenja postopkov v celoti in nadalje stopnjo in raven ne le
spoštovanja zakonodaje, temveč tudi stopnjo doseganja pravne pravilnosti na najvišji
možni ravni. Pri sestavi anketnega vprašalnika oziroma pri oblikovanju vsebine vprašanj je
na moje zaprosilo, z namenom, da bodo vprašanja čimbolj jasna in določna, sodelovala
tudi uslužbenka ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, Sonja Ristanovič, ki vodi
sektor, katerega primarna oziroma prioritetna naloga je reševanje pritožb zoper odločitve
organa prve stopnje, torej upravnih enot (pritožbe zoper gradbena dovoljenja in drugo s
področja graditve). Osnutek vprašalnika pa je bil pred distribucijo vsem upravnim enotam
v testno anketiranje posredovan načelnikom 3 upravnih enot (Upravne enote Kočevje,
Upravne enote Metlika, Upravne enote Trebnje).
Cilj izvedene raziskave, ki je zaradi pridobitve čimbolj verodostojnih informacij vključevala
tudi intervju z načelnico Upravne enote Sevnica ter pregled oziroma vpogled v določene
druge relevantne informacije in zbirke podatkov iz obravnavanega področja (letna poročila
o delu upravnih enot, ki jih pripravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo; informacije,
ki izhajajo iz dela s strani ministrstva, pristojnega za javno upravo konstituirane delovne
skupine načelnikov za področje okolja in prostora), je bil z analizo odgovorov, ki so jih
posredovale upravne enote oziroma uradne osebe, ki v upravnih enotah na upravnem
področju okolja in prostora vodijo in odločajo v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter v
postopkih odmere nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora, poleg
najpomembnejših dveh komponent pravno procesne pravilnosti upravnega delovanja,
torej poleg učinkovitosti in zakonitosti ugotoviti in analizirati tudi dejavnike, ki na
pravilnost upravnega delovanja najpomembneje vplivajo.
Skladno z določili Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku morajo organi
državne uprave, ki v upravnih postopkih odločajo na prvi stopnji, torej tudi upravne enote,
o reševanju upravnih zadev voditi evidenco, iz katere se lahko kadarkoli črpajo in
zagotavljajo vsi podatki (o vloženih zahtevah, nerešenih zadevah, času reševanja, vloženih
pritožbah in drugo), ki so pomembni za celovit pregled in analizo upravnega delovanja.
Zaradi številnih predpisov, ki urejajo področje graditve objektov oziroma regulirajo posege
v prostor, ki tako, kot je bilo v nalogi že večkrat poudarjeno, ni neomejena dobrina,
upravne postopke, ki jih upravne enote vodijo s tega področja, štejemo med ene izmed
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najzahtevnejših vrst upravnih postopkov. ZGO-1 in na njegovi podlagi izdan podzakonski
predpis Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, klasificirata objekte o gradnji
katerih na prvi stopnji odločajo upravne enote glede na zahtevnost (zahtevni objekti,
manj zahtevni objekti, nezahtevni in enostavni objekti) in le-ta, torej »zahtevnost«
objekta, za gradnjo katerega dovoljenje investitor zaprosi pri pristojni upravni enoti, je
podlaga tudi kategorizaciji oziroma razvrstitvi obravnavanih upravnih postopkov, ki jih
upravne enote v skladu z določbami prej navedenega Pravilnika o vodenju evidence o
upravnem postopku razvrščajo v tri kategorije, in sicer:
Tabela: 4 Upravni postopki, razvrščeni po kategorijah (S, P, P1, P2)
Upravni postopki po kategorijah
S
P
skrajšani ugotovitveni postopek
posebni ugotovitveni postopek
P1
zahteven

P2
zelo zahteven

Vir: lasten
Upravni postopki s področja okolja in prostora, in sicer postopki, ki so bili predmet
raziskave, izvedene v okviru magistrskega dela, se na podlagi tako imenovanega »razvida
upravnih postopkov« glede na stopnjo zahtevnosti v upravnih enotah razvrščajo v dve
kategoriji, in sicer:
Tabela: 5 Upravni postopki, razvrščeni po kategorijah (P2, S)
P2
Odmera nadomestila
zaradi degradacije in
uzurpacije prostora

S
Gradbeno
dovoljenje za
zahtevni in manj
zahtevni objekt

Gradbeno dovoljenje
za nezahtevni objekt

Vir: lasten
Poudariti je potrebno, da bo kategorizacija navedenih treh upravnih postopkov zaradi
učinka oziroma zaradi posledic predhodno predstavljene sodbe Ustavnega sodišča RS
nedvoumno zelo kmalu morala doživeti spremembe, kajti razveljavitev zakonske dikcije, ki
je v 74.b členu ZGO-1 določala, da je stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
za nezahtevni objekt zgolj investitor, pomeni tudi črtanje vnaprej zakonsko določenega
skrajšanega ugotovitvenega postopka. Le-to pa pomeni, da se bodo upravni postopki
izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte, ki so bili v izvedeni raziskavi
obravnavani še kot enostavni upravni postopki (S), glede na zahtevnost morali pridružili
kategoriji P2 postopkov.
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Predstavljena kategorizacija upravnih postopkov, torej kategorizacija v raziskavi
analiziranih postopkov izdaje gradbenih dovoljenj in postopkov odmere nadomestila zaradi
uzurpacije in degradacije prostora, predstavlja temeljno vodilo za zakonito in pravilno
razporejanje del in nalog med posameznimi uradnimi osebami upravne enote ter temeljno
izhodišče za vrednotenje časovne učinkovitosti in ekonomičnosti vodenih upravnih
postopkov.
Pristojnost za odločanje o upravnih zadevah iz posameznih področij je upravni enoti kot
dekoncentriranemu organu državne uprave podeljena na podlagi ZDU-1, konkretno pa
naloge, vezane na vodenje upravnega postopka oziroma na odločanje v upravnih
zadevah, opravljajo posamezne uradne osebe, ki jih pooblasti predstojnik, torej načelnik
upravne enote. Zahteve, ki jih glede izpolnjevanja pogojev za vodenje in odločanje v
upravnem postopku določa ZUP, po zakonskem pooblastilu (31. člen ZUP) podrobno
definira in določa oziroma predpisuje Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti uradne osebe
za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega
postopka. Le-ta v 3. členu navaja, da:
•

•

•

v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko vodi postopek pred izdajo
odločbe zaposleni, ki ima srednješolsko izobrazbo (splošno ali strokovno), odloča
pa zaposleni, ki ima višješolsko izobrazbo,
v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji lahko izdaja potrdila in druge listine
o dejstvih po 180. členu ZUP ali vodi postopek pred izdajo odločbe zaposleni, ki
ima višjo šolsko izobrazbo, odloča pa zaposleni, ki ima najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji lahko vodi postopek pred
izdajo odločbe zaposleni, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, odloča pa
zaposleni, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem.

Za enostavne upravne postopke, med katere se uvrščajo tudi v nalogi obravnavani
postopki izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte (UP UE0061), se šteje, da:
•
•
•

vodenje postopka in odločanje po 1., 2. in 3. točki prvega odstavka v zvezi
tretjim in četrtim odstavkom 144. člena ZUP,
izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
vodenje postopka in odločanje v zadevah manjšega pomena, ki niso povezane
ugotavljanjem dejanskega stanja v posebnem ugotovitvenem postopku,
vrednotenjem in presojo dokazov ali z dokazovanjem s pričami, izvedenci ali
ogledom.

s

z
z
z

Za zahtevni upravni postopek se šteje vodenje postopka in odločanje po 4. točki prvega
odstavka v zvezi z drugim odstavkom 144. člena ZUP, 211., 217., 219., 220. in 221. člena
ZUP, za najzahtevnejše upravne postopke, kamor se uvrščata tudi postopka izdaje
gradbenih dovoljenj za zahtevne in manj zahtevne objekte ter postopek odmere
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nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0054, UP UE0052), torej
postopka, ki sta bila predmet raziskave, pa se šteje:




odločanje v upravnih zadevah, ki temelji na zahtevnem ugotavljanju
dejanskega stanja v posebnem ugotovitvenem postopku,
odločanje v upravnih zadevah, v katerih je pristojni organ po zakonu ali
drugem predpisu upravičen zadevo rešiti po prostem preudarku,
odločanje o izrednih pravnih sredstvih.

Navedena razvrstitev upravnih postopkov glede na njihovo zahtevnost, ki jim oznake
zaradi njihove identifikacije, ki je pomembna in potrebna pri vodenju evidence o odločanju
v upravnih zadevah (upravna statistika), podeljuje v nalogi že omenjeni Pravilnik o
vodenju evidence o upravnem postopku, predstavlja temeljno izhodišče za podeljevanje
pooblastil, ki so za vodenje upravnih postopkov oziroma za odločanje v upravnih zadevah
predpisana in obvezna ter temeljno izhodišče tako za zaposlovanje uradnih oseb kot za
njihovo nadaljnje razporejanje na delovna mesta v upravnem organu.
V nalogi obravnavani upravni postopki se glede na njihovo zahtevnost, tako kot je bilo
predhodno že navedeno, razvrščajo v dve kategoriji. Postopki odmere nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora ter postopki izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne in
manj zahtevne objekte se razvrščajo v kategorijo najzahtevnejših postopkov (P2),
postopki izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte pa v kategorijo enostavnih
upravnih postopkov (S), iz česar izhaja, kot je razvidno iz spodnje tabele, da prva
kategorija postopkov za vodenje terja kader, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
druga kategorija pa kader, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo. Za odločanje v
upravnih zadevah prva kategorija zahteva kader z univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, druga kategorija pa kader z najmanj
višješolsko izobrazbo.
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Tabela 6: Zahtevna izobrazba glede na zahtevnost upravnih postopkov
Upravni
postopki/
Zahtevana
izobrazba72

Upravni postopki

P2

S

Nadomestilo
zaradi degradacije
in uzurpacije
prostora

Gradbeno
dovoljenje za
zahtevne in manj
zahtevne objekte

Gradbeno
dovoljenje za
nezahtevne
objekte

Vodenje v
upravnih
postopkih –
zahtevana
izobrazba

Najmanj visoka
strokovna
izobrazba

Najmanj visoka
strokovna
izobrazba

Najmanj srednje
šolska izobrazba

Odločanje v
upravnih
postopkih –
zahtevana
izobrazba

Najmanj
univerzitetna
izobrazba ali
visoka strokovna s
specializacijo ali
magisterijem

Najmanj
univerzitetna
izobrazba ali
visoka strokovna s
specializacijo ali
magisterijem

Najmanj višješolska izobrazba

Vir: lasten
Medtem ko Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti uradne osebe za vodenje in odločanje v
upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka določa tako imenovane
makro izobrazbene pogoje, pa akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest vsake
posamezne upravne enote ureja »mikro« pogoje, ki poleg potrebnih delovnih izkušenj
določajo tudi smer izobrazbe in vpliv tega elementa na učinkovito in zakonito vodenje v
raziskavo vključenih upravnih postopkov, je bil poleg stopnje izobrazbe uradnih oseb
podrobneje analiziran.
Zaradi varstva pravic strank in pravilnosti ter učinkovitosti postopka so v ZUP kot
instrument zagotavljanja izpolnjevanja zakonskih temeljnih načel določeni roki, v katerih
je upravni organ dolžan odločiti o zahtevku in dolžina rokov je v glavnem odvisna od tega,
ali je pred izdajo odločbe potreben ugotovitveni postopek ali ne (prvi odstavek 222. člena
ZUP). Tako imenovani procesni roki veljajo za posamezna dejanja postopka in označujejo
v glavnem določena časovna obdobja, v katerih je treba opraviti določeno dejanje v
postopku, ali pa označujejo določena časovna obdobja, ki morajo preteči, da bi se lahko
začela in opravila določena dejanja v postopku. V upravnem postopku pa so roki
pomembni zaradi cilja čimprejšnje rešitve upravne zadeve oziroma čim hitreje pripeljati
72

Pri »zahtevani izobrazbi« je upoštevana tudi ustrezna stopnja izobrazbe po sedanji bolonjski
klasifikaciji, primerljiva glede na v tabeli navedeno izobrazbo.
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postopek do konca (Androjna in Kerševan, 2006, str. 242)73. Iz kategorizacije upravnih
postopkov, natančneje iz stopnje zahtevnosti obravnavanih dveh upravnih postopkov s
področja okolja in prostora, so ti časovni standardi, katerih spoštovanje ob hkratnem
upoštevanju števila zadev v reševanju je bilo v okviru raziskave podrobno analizirano,
razvidni posredno, in sicer:
•

•

če pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, kar je v času
raziskave veljalo za upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni
objekt (S postopki), mora upravna enota izdati odločbo in jo stranki vročiti čim
prej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejela popolno vlogo,
ko je treba izvesti posebni ugotovitveni postopek ali rešiti predhodno vprašanje ali
so drugi razlogi, ki preprečujejo takojšnjo izdajo odločbe, kar v praksi velja za
postopke izdaje gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte (po
ZGO-1) ter za postopke odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije
prostora (P2 postopki), mora upravna enota izdati odločbo in jo vročiti stranki
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejela popolno vlogo za začetek
postopka, oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti
(Androjna, 1977, str. 185).

Dejstvo je, da učinkovitost kateregakoli upravnega organa, torej tudi upravne enote,
kadar le-ta odloča o posamezni oziroma konkretni upravni zadevi, lahko opredelimo z
odzivnostjo na dogodek oziroma s časom, ki ga uradna oseba potrebuje, da razreši
vprašanje ter da odloči o zahtevi stranke, vendar pa hitra odzivnost, v konkretnem
primeru dosledno spoštovanje zakonsko določenih rokov, ki so kot »maksimalni« in skrajni
predpisani za izdajo bodisi gradbenega dovoljenja bodisi za določitev odškodnine zaradi
nelegalnega, nezakonitega posega v prostor, za dosego pravno procesne pravilnosti
nikakor ne zadostuje. Upravne postopke je res potrebno voditi hitro, s čim manjšo
zamudo za stranke in s čim manjšimi stroški, vendar tako, da se priskrbi vse, kar je
potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne
koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba, kar pomeni, da varčevanje pri času in
hitrost pri reševanju upravne zadeve ne sme iti v škodo načelu iskanja materialne resnice
in tudi ne načelu zakonitosti.
Pomembno torej je, da je ob hkratnem spoštovanju zakonsko določenih rokov za izdajo
upravne odločbe le-ta tudi pravilna in sposobna ostati v veljavi tudi po presoji bodisi na
»situ« organa druge stopnje bodisi na »situ« sodne veje oblasti.
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Sodba VS RS, št. I Up 773/2003 z dne 9. 7. 2003, VS15439: «... Po določbi tretjega odstavka 99.
člena ZUP pa je imel tožnik tudi možnost, da vloži prošnjo za podaljšanje roka pred iztekom
določenega roka, če so bili podani upravičeni razlogi za podaljšanje. Vendar, kot izhaja iz podatkov
spisa, tožnik prošnje za podaljšanje roka ni podal, prav tako pa zahtevanih podatkov toženi stranki
ni dostavil, zaradi česar je tožena stranka ravnala v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZUP, ker
je njegovo nepopolno prošnjo zavrgla.«
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5.3.2 ANALIZA ANKETNEGA
ODGOVOROV

VPRAŠALNIKA

IN

STATISTIČNA

OBDELAVA

Anketni vprašalnik, ki je priložen nalogi, je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov, od
katerih je bil:
•

•

prvi namenjen preverjanju prve hipoteze (H 1 → Izobrazbena struktura uradnih
oseb, ki v upravni enoti vodijo in odločajo v upravnih postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj in odmer nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora, vpliva na
vrsto in obseg napak, storjenih v navedenih postopkih), vključeval pa je vprašanja,
katerih odgovori so omogočali identifikacijo upravnih enot, z namenom njihovega
nadaljnjega razvrščanja v skupine glede na število prebivalcev, ki jih upravna
enota servisira (velike, srednje, majhne) in seznanitev s kadrovsko strukturo, torej
s številom in izobrazbeno strukturo uradnih oseb, ki vodijo postopke in odločajo o
upravnih zadevah s področja gradbenih zadev,
drugi preverjanju druge in tretje hipoteze (H 2 → Število upravnih postopkov
oziroma upravnih zadev izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji vodijo in o njih odločajo
upravne enote, ne vpliva na čas reševanja upravnih zadev; H 3 → Število upravnih
postopkov oziroma upravnih zadev izdaje gradbenih dovoljenj in odmere
nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji vodijo in
o njih odločajo upravne enote, ne vpliva na delež s strani drugostopenjskega
organa potrjenih upravnih odločitev in tudi ne na delež potrjenih odločitev v
upravnem sporu), torej ugotovitvi stopnjo pravno procesne pravilnosti in
učinkovitosti dela upravnih enot na področju vodenja postopkov in odločanja o
izdaji gradbenih dovoljenj in postopkov odmere nadomestila zaradi degradacije in
uzurpacije prostora.

Vprašanja v anketi so bila usmerjena v pridobivanje podatkov za leti 2008 in 2009,
zastavljena pa so bila vsem 58 upravnim enotam. Na anketna vprašanja jih je odgovorilo
40, kar sicer predstavlja zadosten in primerljiv vzorec za analizo odgovorov ter sprejetje
zaključkov, vendar je nujno poudariti, da je bila pričakovana odzivnost z moje strani višja.
Po informacijah sogovornice je vzrok navedeni odzivnosti, torej nižji od pričakovane,
mogoče pripisati dejstvu, da določeni podatki, po katerih sem poizvedovala, iz uradne
evidence (upravne statistike) niso razvidni in jih je bilo potrebno pridobiti z neposrednim
vpogledom v dokumentacijo posamezne upravne zadeve (na primer vrsta oziroma vsebina
napak) (Drnovšek, 2011).
V nadaljevanju naloge bodo predstavljeni rezultati anketiranja, ki poleg posameznih
anketnih vprašanj, kratkih interpretacij analize odgovorov, vključujejo tudi tabelarične in
grafične prikaze ter pisne komentarje, ki se poleg spoznanj iz teorije nanašajo tudi na
informacije, pridobljene v intervjuju vprašane sogovornice. Zaradi zagotovitve boljše
preglednosti so upravne enote razvrščene na male, srednje in velike, skladno s standardi
za kategorizacijo upravnih enot, kot jih je določilo ministrstvo, pristojno za javno upravo,
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namen te razdelitve pa je ugotoviti tudi morebitni vpliv velikosti upravnih enot na hitrost
in pravilnost sprejetih odločitev.

5.3.2.1 Statistična obdelava anketnih odgovorov in predstavitev rezultatov
statistične obdelave
Posamezna anketna vprašanja in odgovori nanje, skupaj s predstavitvijo rezultatov ter
izvedenih analiz, so glede na vsebino združena v posamezne med seboj ločene vsebinske
sklope.
•

Sklop 1

Prvi sklop, ki je vključeval štiri vprašanja, je bil namenjen identifikaciji upravnih enot in
seznanitvi s kadrovsko strukturo, konkretno s številom in izobrazbeno strukturo tistih, ki
jim je delo na področju okolja in prostora, torej vodenje postopkov in odločanje o izdaji
gradbenih dovoljenj in odločanje o nadomestilu zaradi degradacije in uzurpacije prostora,
zaupano.
Anketni vprašalnik je bil posredovan vsem 58 upravnim enotam v Sloveniji in le-te so v
nadaljevanju razvrščene glede na velikost oziroma število prebivalcev, ki jih servisirajo,
navedene v spodnji tabeli (razvrščene v skupine: velike, srednje in male):
Tabela 7: Upravne enote, razvrščene glede na velikost oziroma število
prebivalcev (58 upravnih enot), ki jih servisirajo
UPRAVNE ENOTA
VELIKE

SREDNJE

MALE

UE Domžale

UE Ajdovščina

UE Cerknica

UE Koper

UE Brežice

UE Hrastnik

UE Kranj

UE Črnomelj

UE Idrija

UE Maribor

UE Gornja Radgona

UE Izola

UE Nova Gorica

UE Grosuplje

UE Logatec

UE Novo mesto

UE Jesenice

UE Dravograd

UE Celje

UE Kamnik

UE Mozirje

UE Ljubljana

UE Kočevje

UE Ormož

UE Ptuj

UE Krško

UE Piran

UE Murska Sobota

UE Laško

UE Ribnica

UE Domžale

UE Lendava

UE Metlika

UE Postojna

UE Ruše

UE Lenart

UE Radlje ob Dravi

UE Ravne na Koroškem

UE Ilirska Bistrica

UE Sevnica

UE Trbovlje

UE Sežana

UE Tržič

UE Slovenj Gradec

UE Zagorje ob Savi

UE Slovenske Konjice
UE Škofja Loka
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UE Šmarje pri Jelšah
UE Trebnje
UE Litija
UE Tolmin
UE Slovenska Bistrica
UE Ljutomer
UE Pesnica
UE Žalec
UE Šentjur pri Celju
UE Radovljica
UE Vrhnika
UE Velenje

Vir: Ministrstvo za javno upravo
Od 9 upravnih enot, ki so uvrščene med velike upravne enote, jih je na vprašanja
odgovorilo 6, kar predstavlja 66,6 %, od 31 upravnih enot, ki so uvrščene med srednje
upravne enote, jih je na anketna vprašanja odgovorilo 21, kar predstavlja 67,7 %, od 17
upravnih enot, ki so uvrščene med male upravne enote, pa jih je na vprašanja odgovorilo
13, kar predstavlja 76,5 %. Iz teh delitev lahko sklepamo na verodostojnost in tudi
medsebojno primerljivosti rezultatov po skupinah upravnih enot glede na njihovo velikost.
Tabela 8: Upravne enote, razvrščene glede na velikost oziroma število
prebivalcev (40 upravnih enot), ki jih servisirajo
UPRAVNE ENOTA
VELIKE

SREDNJE

MALE

UE Domžale
UE Koper

UE Ajdovščina
UE Brežice

UE Cerknica
UE Hrastnik

UE Kranj

UE Črnomelj

UE Idrija

UE Maribor

UE Gornja Radgona

UE Izola

UE Nova Gorica

UE Grosuplje

UE Logatec

UE Novo mesto

UE Jesenice

UE Mozirje

UE Kamnik

UE Ormož

UE Kočevje

UE Piran

UE Krško

UE Ribnica

UE Laško

UE Ruše

UE Lendava

UE Trbovlje

UE Postojna

UE Tržič

UE Ravne na Koroškem

UE Zagorje ob Savi

UE Sevnica
UE Sežana
UE Slovenj Gradec
UE Slovenske Konjice
UE Škofja Loka
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UE Šmarje pri Jelšah
UE Trebnje
UE Vrhnika

Vir: lasten
Na vprašanji «Navedite število vseh zaposlenih v vaši upravni enoti« in »Navedite število
zaposlenih v vaši upravni enoti, ki na delovnem področju okolja in prostora vodijo upravne
postopke in odločajo o upravnih zadevah izdaje gradbenih dovoljenj (šifri UP: UE0054 in
UE 0061) in odmere nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora (šifra UP:
UE0052)« so odgovorile vse v predhodni tabeli navedene upravne enote (40). Njihovi
odgovori so predstavljeni v Tabeli 9, le-ta pa vključuje tudi podatke oziroma izračune o
deležu uslužbencev oziroma uradnih oseb, ki glede na število vseh zaposlenih v posamezni
upravni enoti vodijo postopke in odločajo v upravnih zadevah iz obravnavanega področja.
Tabela 9: Uradne osebe, ki v upravnih enotah vodijo in odločajo o
obravnavanih upravnih zadevah

UPRAVNA ENOTA
VELIKE

ŠTEVILO
VSEH ŠTEVILO
ZAPOSLENIH
ZAPOSLENIH,
KI
VODIJO V ANALIZI
OBRAVNAVANE
POSTOPKE

% ZAPOSLENIH NA
OBRAVNAVANEM
PODROČJU (glede na
vse zaposlene v UE)

UE Domžale

54

9

16,7

UE Koper

59

9

15,2

UE Kranj

91

12

13.2

UE Maribor
UE Nova Gorica

171
87

17
11

9,9
12,6

UE Novo mesto

85

15

17,6

UE Ajdovščina

37

5

13,5

UE Brežice
UE Črnomelj

41
30

6
3

14,6
10,0

UE Gornja Radgona

36

4

11,1

UE Grosuplje

36

6

16,7

UE Jesenice

43

5

11,6

UE Kamnik
UE Kočevje

36
30

5
2,5

13,9
8,3

UE Krško

50

5

10,0

UE Laško

30

5

16,7

UE Lendava

41

3

7,3

UE Postojna
UE Ravne na Koroškem

32
35

5
6

15,6
17,1

UE Sevnica

28

3

10,7

UE Sežana

42

6

14,3

UE Slovenj Gradec

32

2,5

7,8

UE Slovenske Konjice

30

3

10,0

SREDNJE
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UE Škofja Loka

49

8

16,3

UE Šmarje pri Jelšah
UE Trebnje

58
29

8
5

13,8
17,2

UE Vrhnika

27

4

14,8

UE Cerknica

31

3

9,7

UE Hrastnik
UE Idrija

22
26

3
4

13,6
15,4

UE Izola

27

4

14,8

UE Logatec

24

4

16,7

UE Mozirje

28

4

14.3

UE Ormož
UE Piran

27
29

4
4

14,8
13,8

UE Ribnica

23

3

13,0

UE Ruše

30

4

13,3

UE Trbovlje

29

4

13,8

UE Tržič
UE Zagorje ob Savi

32
25

4
2

12,5
8,0

MALE

Vir: lasten
Iz podatkov, navedenih v zgornji tabeli, je razvidno, da se število uradnih oseb, ki vodijo
postopke in odločajo v upravnih zadevah na obravnavanem področju, glede na število
vseh zaposlenih v upravnih enotah giblje od 8 do 17,6. Največje je število v upravni enoti
Novo mesto, najmanjše pa v upravni enoti Zagorje ob Savi. Ne glede na sicer velike
razlike med številom zaposlenih, ki obravnavane postopke vodijo (od 8 do 17,6), pa
moramo pri tem upoštevati tudi sorazmerje med velikostjo upravne enote, številom vseh
zaposlenih ter številom tistih uradnih oseb, ki obravnavane postopke v upravnih enotah
vodijo. V nadaljevanju namreč podatki za posamezne skupine upravnih enot kažejo, da je
povprečno število uradnih oseb, ki vodijo postopke na obravnavanem področju, v vseh
treh kategorijah upravnih enot primerljivo, torej med seboj, glede na navedeno, povsem
enakomerno (glej Tabelo 10).
Tabela 10: Povprečno število uradnih oseb, ki v upravnih enotah vodijo
obravnavane upravne postopke

POVPREČNO
ŠTEVILO
URADNIH OSEB

VELIKE UE

SREDNJE UE

MALE UE

VSE UE

13,3

12,9

13,3

13,2

Vir: lasten
Na vprašanje »Navedite podatke o izobrazbeni strukturi uradnikov, ki v vaši upravni enoti
vodijo postopke in odločajo v upravnih zadevah izdaje gradbenih dovoljenj in odmere
nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora«, je odgovore posredovalo 40
upravnih enot, možni odgovori pa so bili naslednji:
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stopnja izobrazbe:
• S (srednja)
• VI (višja)
• V/UN (visoka strokovna ali univerzitetna oziroma visoka strokovna ali univerzitetna
po bolonjskih študijskih programih prve stopnje)
• V/S,UN/M (visoka strokovna s specializacijo ali univerzitetna z magisterijem ali
doktoratom ali izobrazba po bolonjskih študijskih programih druge stopnje);
smer izobrazbe:
• P (pravna),
• U (upravna),
• E (ekonomska),
• A (arhitektura),
• G (gradbeništvo),
• Ge (geodezija),
• D (drugo).
Iz podatkov v Tabelah 11 in 12, ki se nanašajo na stopnjo in smer izobrazbe uradnih
oseb, ki v obravnavanih 40 upravnih enotah vodijo postopke in odločajo v upravnih
zadevah iz v nalogi analiziranih področij dela, je razvidno, da se število le-teh ne ujema s
podatki o številu uradnih oseb, ki so jih upravne enote navedle v odgovoru na tretje
anketno vprašanje (vprašanje št. 1.3: 220 uradnih oseb; vprašanje št. 1.4: 223 uradnih
oseb), zato bodo zaradi verodostojnosti (pravilnosti) rezultatov vse analize, ki se bodo
nanašale na kadrovsko strukturo, izhajale iz števila 223, kajti razlika »3« uradnih oseb
lahko pomembno vpliva na rezultate.
Rezultati podrobnejše analize pričajo o tem, da na obravnavanem delovnem področju
prevladujejo uradne osebe z V/UN stopnjo izobrazbe, kar skupaj s tistimi, ki imajo
V/S,UN/M stopnjo izobrazbe predstavlja kar 84,28 % vseh zaposlenih, in to nedvoumno
potrjuje v nalogi že izpostavljeno dejstvo, da so postopki, ki jih upravne enote vodijo s
področja okolja in prostora, eni izmed najzahtevnejših.
Tabela 11: Uradne osebe, razvrščene glede na stopnjo izobrazbe

ŠT.
URADNIH
OSEB − SKUPAJ
VSE UE (40)
VELIKE UE

S

VI

V/UN

V/S,UN/M

8

27

153,5

34

0

5

54

14

SREDNJE UE

5

12

67

16

MALE UE

3

10

33

4

Vir: lasten
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Razporeditev uradnih oseb v deležih (%) glede na vse, ki dela in naloge na obravnavanem
področju opravljajo, je za posamezno skupino upravnih enot razvidna iz spodnje tabele
(Tabela 12).
Tabela 12: Stopnja izobrazbe uradnih oseb v deležih
IZOBRAZBENA
STRUKTURA
URADNIH OSEB v deležih
(stopnja
izobrazbe)

VELIKE UE

SREDNJE UE

0%
7%

S
VI

MALE UE

5%
12 %

6%
20 %

V/UN

74 %

67 %

66 %

V/UN/M

19 %

16 %

8%

Vir: lasten
Odstopanja od povprečnih vrednosti, ki je za posamezno stopnjo izobrazbe za vse tri
skupine upravnih enot predstavljeno v nadaljevanju, je natančneje razvidno iz Tabele 13.
Povprečne vrednosti za posamezno stopnjo izobrazbe so naslednje:
•
•
•
•

za
za
za
za

S − 3,6 %,
VI − 12,1 %
V/UN − 69,0 %,
V/S,UN/M − 15,3 %

Tabela 13: Stopnja izobrazbe uradnih oseb – odstopanje od povprečja

UE
VELIKE

SREDNJE
MALE

S
3,6 %
nima kadra
s srednjo
izobrazbo
+ 1,4 %
+ 2,4 %

VI
12,1 %

V/UN
69 %

V/S,UN/M
15,3 %

- 5,3 %

+ 5,0 %

+ 3,9 %

- 0,1 %

- 2,5 %

+ 0,7 %

+ 7,9 %

- 3,0 %

- 7,3 %

Vir: lasten
Večje odstopanje od povprečja navzdol je zaznano v skupini malih upravnih enot, ki
povprečja ne dosegajo v skupini V/UN in v skupini V/S,UN/M, več od izračunanega
povprečja, ki velja za vse tri skupine upravnih enot, torej več uradnih oseb pa imajo male
upravne enote v kategoriji srednje in višješolske izobrazbe. Večje odstopanje od povprečja
navzdol se beleži tudi v skupini velikih upravnih enot, in sicer v skupini uradnih oseb z
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višješolsko stopnjo izobrazbe, vendar se le-to izenačuje s precejšnjim odstopanjem od
povprečja navzgor (+ 5 %) v skupini uradnih oseb, katerih izobrazba je V/UN stopnje.
Izhajajoč iz velikosti območja, ki ga velike upravne enote pokrivajo oziroma servisirajo, so
v predhodnem odstavku zapisane ugotovitve pričakovane, kajti v večjih urbanih okoljih je
ne samo več posegov v prostor, temveč so le-ti pogosteje tudi večjega obsega in bolj
zahtevni, kar vzporedno pomeni večje število vodenih zahtevnih oziroma zelo zahtevnih
upravnih postopkov in večje število uradnih oseb, ki so tako zahtevne postopke
usposobljene voditi.
Glede na vrsto izobrazbe od vseh zaposlenih na obravnavanem področju prevladuje
izobrazba »upravne smeri«, ki predstavlja kar 32,8 % delež. Sledijo kadri s pravno,
gradbeno (skupaj: arhitektura, gradbena, geodezija) in ekonomsko izobrazbo ter s tako
imenovano »drugo« izobrazbo, kjer se pojavljajo različne smeri, in sicer → organizacija
dela, agronomija, sociologija, socialno delo, geografija, zootehnika, komunala, gimnazija,
etnologija in kultura. V spodnji tabeli je kadrovska struktura prikazana po posameznih
skupinah upravnih enot:
Tabela 14: Uradne osebe, razvrščene glede na smer izobrazbe
PRAVNA
VELIKE

UPRAVNA

EKONOMSKA

GRADBENA

DRUGO

19,0

25,0

8,0

14,0

7,0

26,0

31,0

12,5

20,0

10,0

13,0

17,0

3,5

11,5

5,0

SREDNJE
MALE

Vir: lasten
Vrsta oziroma smer izobrazbe uradnih oseb, ki dela in naloge na področju okolja in
prostora opravljajo, je v vseh treh skupinah upravnih enot med seboj zelo primerljiva v
kategorijah pravne, upravne in tako imenovane druge smeri izobrazbe. Večje oziroma
občutnejše razlike med posameznimi skupinami upravnih enot pa so zaznane v kategoriji
ekonomske in gradbene smeri izobrazbe. Izobrazbena struktura znotraj posameznih
skupin upravnih enot je v deležih (%) razvidna iz spodnjega grafičnega prikaza (Graf 1),
ki glede na vse, ki dela in naloge na obravnavanem področju opravljajo, prikazuje
porazdelitev kadrov glede na smer izobrazbe znotraj posameznih skupin upravnih enot.
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Graf 1: Porazdelitev uradnih oseb glede na smer izobrazbe znotraj posameznih
skupin upravnih enot

Porazdelitev kadrov glede na smer izobrazbe znotraj posameznih skupin upravnih enot
50%
45%
40%

34% 33% 34%

35%
30%

26% 26% 26%

25%

19% 20%

20%
15%

11%

23%

VELIKE
SREDNJE
MALE

13%

10%

7%

5%
0%
PRAVNA

UPRAVNA

EKONOMSKA

GRADBENA

smer izobrazbe

Vir: lasten
Odstopanja od povprečja, ki je za posamezne smeri izobrazbe prikazano v nadaljevanju,
je natančneje razvidno iz Tabele 15.
Povprečne vrednosti za posamezno smer izobrazbe:
•
•
•
•
•

za
za
za
za
za

pravno izobrazbo − 26,1 %
upravno izobrazbo − 32,8 %
ekonomsko izobrazbo − 10,8 %
gradbeno izobrazbo − 20,4 %
drugo izobrazbo − 10,0 %

Tabela 15: Smer izobrazbe uradnih oseb – odstopanje od povprečja
PRAVNA

UPRAVNA

EKONOMSKA

GRADBENA

DRUGO

VELIKE
SREDNJE

- 0,1 %
- 0,1 %

+ 1,4 %
- 1,8 %

+ 0,2 %
+ 1,7 %

- 1,2 %
- 0,4 %

- 0,4 %
0,0 %

MALE

- 0,1 %

+ 1,2 %

- 3,8 %

+ 2,6 %

0,0 %

UE/IZOBRAZBA

Vir: lasten
Iz prikazanih podatkov gre sklepati, da vodstvo upravnih enot uradne osebe z izobrazbo
upravne smeri za vodenje postopkov in odločanje na obravnavanem upravnem področju
šteje za najprimernejše oziroma najustreznejše, vendar pa je vzrok tako visokemu deležu
uradnih oseb z upravno izobrazbo morebiti skrit tudi v dejstvu, da bodisi pravniki bodisi
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gradbeniki (arhitekti, inženirji gradbeništva), ki so v upravnih enotah po besedah
sogovornice izredno zaželen kader, zaposlitev zaradi ne preveč visokih plač v upravni
enoti raje poiščejo drugje (Drnovšek, 2011).

•

Sklop 2

Vprašanja drugega sklopa anketnega vprašalnika, ki so bila razvrščena v dve skupini, so
bila namenjena identifikaciji učinkovitosti ter obremenjenosti upravnih enot in identifikaciji
stopnje pravilnosti oziroma zakonitosti odločanja na področju izdaje gradbenih dovoljenj
(šifra UP: UE0054, UE0061) in na področju odmere nadomestila zaradi degradacije in
uzurpacije prostora (šifra UP: UE0052). Poizvedovala so:
•
•
•

o količini oziroma o številu upravnih zadev, ki so bile v reševanju, in sicer v letih
2008 in 2009,
o številu vloženih pritožb na odločitve upravnih enot, in
o količini oziroma o številu napačno sprejetih odločitev ter o vsebini strojenih
napak (kršitev procesnega oziroma materialnega prava).

Anketna vprašanja so poleg zgoraj navedenih informacij iskala odgovore tudi:
•
•

o povprečnem obdobju oziroma času dopolnjevanja vlog za izdajo gradbenih
dovoljenj s strani strank, ter
o količini nepopolno vloženih vlog.

Podatki, ki so jih razkrili odgovori anketirancev, ter rezultati njihovega analiziranja, torej
podatki, ki se nanašajo na zgornji dve alinei, bodo zaradi samostojne zaključene celote
predstavljeni kot zadnji »sklop« (Sklop 3).
Vprašanje »Navedite podatke o številu upravnih zadev v obdobju leta 2008 in leta 2009
(UE0054, UE0061 in UE0052)«, na katerega je odgovorilo 40 upravnih enot, se je
nanašalo na informacije, ki jih v upravnih enotah beleži upravna statistika, namenjeno pa
je bilo:
•

•

identifikaciji količine upravnih zadev v reševanju oziroma identifikaciji
obremenjenosti upravne enote ter posredno identifikaciji obremenjenosti uradnih
oseb, ki v upravnih enotah vodijo postopke in odločajo o upravnih zadevah iz
obravnavanega upravnega področja, ter
identifikaciji stopnje učinkovitosti.

Prioritetno sem poizvedovala:
•

o številu upravnih zadev, ki so bile upravnim enotam vrnjene v ponovni postopek
bodisi z odločbo organa druge stopnje bodisi s sodbo sodišča,
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•
•
•
•

o številu upravnih zadev, začetih v poročevalskem obdobju,
o številu upravnih zadev, rešenih v zakonitem roku,
o številu upravnih zadev, rešenih po preteku zakonitega roka,
o povprečnem času reševanja upravnih zadev v dnevih (od dne popolne vloge do
izdaje odločbe oziroma sklepa).

V letu 2008 so upravne enote, ki so odgovorile na zastavljeno anketno vprašanje (40), iz
obravnavanega področja reševale skupaj 13.341 upravnih zadev, v letu 2009 pa 14.810
(upravne zadeve, prenesene iz preteklega poročevalskega obdobja, upravne zadeve,
vrnjene v ponovni postopek, upravne zadeve, začete v poročevalskem obdobju). Podatki,
strukturirani po vrstah oziroma po vsebini postopkov so za navedeni dve leti razvidni iz
naslednje tabele:
Tabela 16: Število upravnih zadev v reševanju v obravnavnem obdobju
VRSTA POSTOPKA/LETO

2008

2009

UP UE0054

9688

8779

UP UE0061

2452

4839

UP UE0052

1201

1192

Vir: lasten
Iz podatkov o številu uradnih oseb (Sklop 1), ki so v obravnavanih upravnih enotah vodili
upravne postopke in odločali o upravnih zadevah, ki so navedene v zgornji tabeli, je
razvidno, da je povprečno število upravnih zadev, ki jih je reševala ena uradna oseba:
•
•

v letu 2008 – 60,6,
v letu 2009 – 67,3.

Obremenjenost uradnih oseb (in posredno upravnih enot) je po posameznih skupinah
upravnih enot za leti 2008 in 2009 prikazana v Tabeli 17.
Tabela 17: Število upravnih zadev v reševanju in število upravnih zadev na
uradno osebo
UE

Št.vseh
zadev
2008

Št. zadev na
uradno
osebo
2008

Št.vseh
zadev
2009

Št. zadev na
uradno
osebo
2009

VELIKE

5188

71,1

5761

78,9

SREDNJE
MALE

6432
1721

64,3
36,6

7179
1870

71,8
39,8

Vir: lasten
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Iz podatkov v zgornji tabeli je razvidno, da je izrazito najnižja obremenjenost uradnih
oseb, ki vodijo upravne postopke iz obravnavanega področja, evidentirana v skupini malih
upravnih enot, ki od izračunanega povprečja za vse tri skupine upravnih enot (2008 −
60,6; 2009 − 67,3) v obeh obravnavanih letih močno odstopa.
Pričakovana posledica informacij, ki izhajajo iz podatkov, navedenih v zgornji tabeli, je
dejstvo, da je delež rešenih upravnih zadev glede na vse zadeve v reševanju v povprečju
najnižji v upravnih enotah, kjer je obremenjenost uradnih oseb najvišja, torej v velikih
upravnih enotah, vendar je nujno poudariti, da je razlika med deleži rešenih zadev glede
na občutno razliko v številu vseh zadev v reševanju, presenetljivo majhna. Iz podatkov
oziroma iz informacij, razvidnih iz spodnje tabele, je razvidno, da izstopa skupina malih
upravnih enot, kjer je glede na število zadev v reševanju, ki je v povprečju bistveno nižje
od števila zadev, ki so jih reševale upravne enote drugih dveh skupin, število rešenih
zadev izjemno majhno.
Tabela 18: Delež rešenih upravnih zadev glede na vse zadeve v reševanju
UE

VELIKE
SREDNJE
MALE

Delež rešenih zadev glede na
vse zadeve v reševanju v letu
2008

Delež rešenih zadev glede na
vse zadeve v reševanju v letu
2009

74,0

81,2

83,1

87,9

79,77

86,2

Vir: lasten
Informacije, ki so razvidne iz spodnjih dveh tabel, pričajo o tem, da je bil delež rešenih
upravnih zadev glede na vse upravne zadeve v reševanju v povprečju (za vse tri skupine
upravnih enot) najvišji na področju enostavnih upravnih postopkov, torej pri odločanju o
izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte, s tem da je tudi tu nujno izpostaviti
skupino malih upravnih enot, kjer je delež rešenih upravnih zadev v vseh treh
obravnavanih kategorijah upravnih postopkov, glede na vse zadeve v reševanju, v
primerjavi s podatki o številu vseh zadev, ki so jih reševale upravne enote preostalih dveh
skupin, v povprečju izjemno nizek.
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Tabela 19: Delež rešenih upravnih zadev glede na vrsto upravnega postopka v
letu 2008
2008
UP UE0054
Delež rešenih UZ glede
na vse zadeve v
reševanju
71,1

2008
UP UE0061
Delež rešenih UZ glede
na vse zadeve v
reševanju
83,6

2008
UP UE0052
Delež rešenih UZ glede
na vse zadeve v
reševanju
81,1

SREDNJE

79,8

90,3

95,1

MALE

78,3

85,9

77,4

UE

VELIKE

Vir: lasten
Tabela 20: Delež rešenih upravnih zadev glede na vrsto upravnega postopka v
letu 2009

UE

VELIKE

2009
UP UE0054
Delež rešenih UZ glede
na vse zadeve v
reševanju

2009
UP UE0061
Delež rešenih UZ glede
na vse zadeve v
reševanju

2009
UP UE0052
Delež rešenih UZ glede
na vse zadeve v
reševanju

76,2

92,1

82,8

SREDNJE

83,6

93,6

93,0

MALE

83,7

92,6

77,6

Vir: lasten
Nadaljnja poglobljena analiza odgovorov, ki se je nanašala na ugotavljanje morebitne
povezave med številom upravnih zadev v reševanju in številom rešenih zadev, je
posredovala naslednje informacije, in sicer:
•

bolj obremenjena uradna oseba reši več upravnih zadev kot uradna oseba, katere
stopnja obremenjenosti je nižja (Tabela 21 in Tabela 22), kar posredno pomeni,
da je učinkovitost tistih uradnih oseb, ki imajo večji obseg dela, višja.

115

Tabela 21: Povprečno število upravnih zadev v reševanju na uradno osebo v
letu 2008
UE

2008
UP UE0054

2008
UP UE0061

2008
UP UE0052

Povp. št.
upravnih
zadev
v
reševanju
na uradno
osebo
52,8

Povp. št.
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo
37,5

Povp. št.
upravnih
zadev
v
reševanju
na uradno
osebo
10,7

Povp. št.
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo
9,2

Povp. št.
upravnih
zadev
v
reševanju
na uradno
osebo
7,2

Povp. št.
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo
5,9

SREDNJE

46,1

36,8

12,9

11,7

5,3

5,0

MALE

26,0

20,3

7,6

6,5

3,1

2,4

VELIKE

Vir: lasten
Tabela 22: Povprečno število upravnih zadev v reševanju na uradno osebo v
letu 2009
UE

2009
UP UE0054

2009
UP UE0061

2009
UP UE0052

Povp. št.
upravnih
zadev
v
reševanju
na uradno
osebo

Povp. št.
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo

Povp. št.
upravnih
zadev
v
reševanju
na uradno
osebo

Povp. št.
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo

Povp. št.
upravnih
zadev
v
reševanju
na uradno
osebo

Povp. št.
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo

VELIKE

49,5

37,7

21,9

20,2

7,5

6,2

SREDNJE

40,9

34,2

26,0

24,4

4,8

4,5

MALE

22,8

19,1

13,0

12,6

3,4

2,6

Vir: lasten
Logična in pričakovana posledica ugotovitve, da je stopnja učinkovitosti uradnih oseb, ki
so bolj obremenjene, višja od stopnje učinkovitosti, ki velja za manj obremenjene uradne
osebe, pa se odraža tudi na drugi pomembni entiteti elementa »učinkovitosti«, in sicer,
odraža se v dolžini obdobja, ki ga upravna enota potrebuje, da reši upravno zadevo.
Povprečni čas reševanja upravnih zadev iz obravnavanega področja je za posamezne
skupine upravnih enot v nadaljevanju razviden iz podatkov v naslednjih dveh tabelah:
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Tabela 23: Povprečno število (in povprečen čas) rešenih upravnih zadev na
uradno osebo 2008
2008 UP UE0054
UE

Povprečno število
rešenih zadev na
uradno osebo

Povprečno število
dni reševanja

VELIKE

37,5

26,7

SREDNJE
MALE

36,8
20,3

17
25,3

2008 UP UE0052
VELIKE
SREDNJE
MALE

5,9
5,0

10
6,4

3,1

14,6

2008 UP UE0061
9,2

VELIKE
SREDNJE

15,5

11,7

7,5

6,5

13,4

MALE

Vir: lasten
Tabela 24: Povprečno število (in povprečen čas) rešenih upravnih zadev na
uradno osebo 2009
2009 UP UE0054
UE

Povprečno število
rešenih zadev na
uradno osebo

Povprečno število
dni reševanja

VELIKE

37,7

22,7

SREDNJE

34,2

16,5

MALE

19,1

25,1

2009 UP UE0052
VELIKE

6,2

9,0

SREDNJE

4,5

10,3

2,6
2009 UP UE0061

19,2

VELIKE

20,2

8,2

SREDNJE
MALE

24,4
12,6

7,7
12,4

MALE

Vir: lasten
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Največ časa za rešitev posamezne upravne zadeve, kot je razvidno iz podatkov zgornjih
dveh tabel, porabi (potrebuje) uradna oseba pri odločanju o izdaji gradbenih dovoljenj za
zahtevne oziroma manj zahtevne objekte, kar je pričakovano, kajti v teh postopkih je
dokumentacija zadeve obsežna in običajno v postopku nastopa več strank, kar posredno
pomeni → porabi se več časa za pregled dokumentacije, ki jo je ob ugotovljeni
pomanjkljivosti potrebno dopolnjevati, nasprotujoče se interese strank je potrebno
preverjati in usklajevati. Poudariti pa je potrebno, da največ časa za rešitev upravne
zadeve, in sicer v vseh treh kategorijah upravnih postopkov, v povprečju porabi uradna
oseba, ki ima v reševanju najmanjše število zadev, to je, kot izhaja iz podatkov zgornjih
dveh tabel, uradna oseba male upravne enote.
V podatkih, ki so o deležu rešenih zadev glede na vse zadeve v reševanju (po posameznih
skupinah upravnih enot), navedeni v Tabeli 18, so vključene tudi upravne zadeve, katerih
reševanje je prekoračilo zakonsko določene roke (za P2 upravne postopke – 60 dni; za S
upravne postopke – 30 dni), in ker je delež le-teh z vidika zakonitosti upravnega
delovanja za vsako upravno enoto izjemno pomemben, se s podatki, ki so navedeni v
spodnjih štirih tabelah (št.: Tabela 25, Tabela 26, Tabela 27, Tabela 28), te informacije za
posamezne skupine upravnih enot razkrivajo.
Tabela 25: Število/Delež vseh rešenih upravnih zadev po preteku zakonitega
roka
UE

Vse rešene
UZ

Število vseh upravnih
zadev
rešenih
po
preteku
zakonitega
roka

Delež rešenih upravnih
zadev
po
preteku
zakonitega roka

2008

2008

2008

VELIKE

3840

294

7,7 %

SREDNJE

5348

129

2,4 %

MALE

1373
2009

111
2009

8,1 %
2009

VELIKE

4790

277

5,8 %

SREDNJE

6307

147

2,3 %

MALE

1612

157

9,7 %

Vir: lasten
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Tabela 26: Število/Delež rešenih upravnih zadev po preteku zakonitega roka –
UP UE0054
UE

2008
UP UE0054
Vse rešene
zadeve

2008
UP UE0054
Zadeve, rešene
po zakonitem
roku

VELIKE

2741

SREDNJE

3678

96

2,6%

955

82

8,6%

MALE

2009
UP UE0054
Vse rešene
zadeve

204

2008
UP UE0054
Delež UZ,
rešenih po
zakonitem
roku
7,4%

2009
UP UE0054
Zadeve, rešene
po zakonitem
roku

2009
UP UE0054
Delež UZ,
rešenih po
zakonitem
roku

VELIKE

2753

177

6,4%

SREDNJE
MALE

3423
896

97
89

2,8%
9,9%

Vir: lasten
Tabela 27: Število/Delež rešenih upravnih zadev po preteku zakonitega roka –
UP UE0061
UE

VELIKE
SREDNJE
MALE

2008
UP UE0061
Vse rešene
zadeve

2008
UP UE0061
Zadeve, rešene
po zakonitem
roku

2008
UP UE0061
Delež UZ, rešenih
po zakonitem
roku

671

82

1169

31

2,6 %

305

25

8,2 %

2009
UP UE0061
Vse rešene
zadeve

2009
UP UE0061
Zadeve, rešene
po zakonitem
roku

2009
UP UE0061
Delež UZ, rešenih
po zakonitem
roku

VELIKE

1472

SREDNJE

2435

46

1,9 %

591

58

9.8 %

MALE

94

12,2 %

Vir: lasten
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6,4 %

Tabela 28: Število/Delež rešenih upravnih zadev po preteku zakonitega roka –
UP UE0052
UE

VELIKE
SREDNJE
MALE

2008
UP UE0052
Vse rešene
zadeve

2008
UP UE0052
Delež UZ, rešenih
po zakonitem
roku

8
2

1,7 %
0,2 %

428
501
113
2009
UP UE0052
Vse rešene
zadeve

VELIKE

2008
UP UE0052
Zadeve, rešene
po zakonitem
roku

454

4

3,5 %

2009
UP UE0052
Zadeve, rešene
po zakonitem
roku
6

2009
UP UE0052
Delež UZ rešenih
po zakonitem
roku
1,3%

SREDNJE

449

4

0,9%

MALE

125

10

8,0%

Vir: lasten
Informacije, ki jih razkrivajo podatki iz zgornjih tabel, pričajo o tem, da je delež upravnih
zadev, ki so bile rešene po preteku zakonsko določenih rokov, najvišji v skupini upravnih
enot, ki so imele v reševanju povprečno najmanjše število upravnih zadev, in da je v teh
upravnih enotah na obravnavanem področju prisoten, tako kot prikazuje spodnji grafični
prikaz, celo trend naraščanja (male upravne enote).
Graf 2: Delež rešenih upravnih zadev po preteku zakonitega roka (2008 in
2009)

Vir: lasten
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Na vprašanji »Navedite, glede na vrsto oziroma vsebino kršitev, število odpravljenih
odločb organa prve stopnje, ki so bile rešene z odločbo organa druge stopnje (v letu 2008
in v letu 2009).« in »Navedite glede na vrsto kršitev oziroma vsebino kršitev število odločb
organa prve stopnje, ki jih je organ druge stopnje odpravil in zadevo vrnil v ponovno
odločanje organu prve stopnje«, ki sta bili v zaporedju zapisani zaradi njune medsebojne
prepletenosti, je odgovorilo 40 upravnih enot, namenjeni pa sta bili:
•
•

seznanitvi s količino oziroma s številom napačno sprejetih odločitev ter
seznanitvi o vrsti oziroma vsebini strojenih napak (kršitev procesnega oziroma
materialnega prava) pri odločanju v UP UE0054, UP UE0061 in UP UE0052.

V nadaljevanju bodo informacije, ki so bile na navedeni dve vprašanji posredovane v
okviru odgovorov 40 upravnih enot, zaradi vsebinske povezanosti in zagotovitve
zaokrožene celote, dopolnjene z informacijami iz odgovorov na vprašanje, ki se je
nanašalo na podatke o številu pritožb, ki so bile v letih 2008 in 2009 vložene na odločitve
v vseh treh obravnavanih upravnih postopkih.
V obravnavanem obdobju, torej v letih 2008 in 2009, so upravne enote (ki so odgovorile
na anketna vprašanja), na sprejete odločitve v UP UE0054, UP UE0061 in UP UE0052 s
strani strank prejele skupaj 759 pritožb, kar glede na vse rešene zadeve v obravnavanem
obdobju (23.159) predstavlja 3,3 %. Podatki o številu vloženih pritožb na posamezne
vrste sprejetih upravnih odločitev in podatki o njihovem deležu glede na vse rešene
upravne zadeve so razvrščeni glede na velikost upravne enote za vsako posamezno leto
predstavljeni v spodnjem prikazu (v Tabeli 29).
Tabela 29: Število vloženih pritožb
UE

VELIKE
SREDNJE
MALE

UP UE0054
Število
vloženih pritožb

UP UE0061
Število
vloženih pritožb

UP UE0052
Število
vložbenih pritožb

2008
122

2009
155

2008
5

2009
24

2008
14

2009
20

124

112

13

19

19

15

48

39

1

9

8

12

Vir: lasten
Iz informacij, ki so razvidne iz zgornjega prikaza, močno odstopajo tiste, ki se nanašajo na
prikaz deleža vloženih pritožb na upravne odločitve, ki so jih anketirane upravne enote
sprejele v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte. To dejstvo nikakor
ni presenetljivo, kajti v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte je v
obravnavanem obdobju (oziroma do nedavno) kot stranka v postopku lahko nastopal le
investitor. Glede na razveljavitev 74.b člena ZGO-1, ki je status stranke v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte (UP UE0061) podeljeval le investitorju, pa se
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bo situacija verjetno močno spremenila in približala višini deležev pritožb, ki so v Tabeli 26
navedeni za preostala dva postopka (UP UE0054 in UP UE0052). Napovedi, da se bo
zaradi razveljavitve prej navedenega člena ZGO-1, kar je bila posledica sodbe Ustavnega
sodišča RS (U.I-165/09-34, z dne 3. 3. 2011), čas reševanja upravnih zadev s področja
izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte podaljšal, se torej upravičeno razširjajo
tudi na število vloženih pritožb, ki jih bo v prihodnje zaradi širitve kroga strank verjetno
bistveno več.
V teoriji upravnega prava pravico do pritožbe, tako kot je navedeno v četrtem poglavju
naloge, uvrščamo med tako imenovani instančni nadzor, to je nadzor, ki se opravlja na
podlagi konkretne pritožbe (ugovora, nezadovoljstva) zoper odločitev upravnega organa74.
S pritožbo se pri organu druge stopnje »napada« oziroma izpodbija odločitev, ki jo je
sprejel organ prve stopnje, ki pa lahko pritožbo, če ugotovi njeno upravičenost, reši tudi
sam. Podatki v naslednjih dveh slikovnih prikazih pričajo o tem, da je število pritožb, ki jih
upravna enota reši sama (z novo odločbo nadomesti prvotno oziroma v pritožbi
izpodbijano odločbo; zavrže pritožbo), glede na število vseh vloženih pritožb dokaj nizko,
kar pomeni, da se večina pritožb v reševanje posreduje organu druge stopnje. Iz
podatkov v spodnji tabeli, ki vključujejo le pritožbe, ki so bile v poročevalskem obdobju v
aktivnem reševanju (716), je namreč razvidno, da je bilo od le-teh v obravnavanem
obdobju (2008, 2009) na prvi stopnji rešenih zgolj 120, in sicer → 94 je bilo zavrženih in
26 ugodenih, kar pomeni, da je bila izdana nova odločba, pritožba pa seveda upravičena.
Deleži rešnih pritožb glede na vse vložene pritožbe so razvidni iz grafičnih prikazov št. 3 in
4.

74

Sodba VS RS, št. U 885/93-10 z dne 26. 7. 1995, VS11873: »Zoper odločbo, izdano na prvi
stopnji, ima stranka pravico do pritožbe (prvi odstavek 223. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku –ZUP). Pritožbe torej ne more vložiti kdorkoli, ampak ima to pravico praviloma le stranka
zaradi varstva svoje pravice oziroma pravne koristi. Stranka je oseba, na zahtevo katere je bil
uveden postopek, zoper katero teče postopek, ali ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi
pravico udeleževati se postopkov (49. člen ZUP).«
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Tabela 30: Načini postopanj upravnih enot z vloženimi pritožbami zoper izdane
upravne akte prve stopnje
UE

2008

2009

UP UE0054

VELIKE

UP UE0054

Zavržene
s strani
upravne
enote
19

Nadomeščene
s strani
upravne enote

Odstopljene
drugi
stopnji

Nadomeščene
s strani
upravne enote

Odstopljene
drugi
stopnji

97

Zavržene
s strani
upravne
enote
28

2

2

121

15

3

103

17

4

84

MALE
UE

4

1
UE UP0061

38

2

0
UE UP0061

33

VELIKE

1

0

4

5

0

18

SREDNJE

0

1

8

1

2

13

MALE
UE

0

0
UE UP0052

0

1

0
UE UP0052

8

VELIKE

0

2

11

0

3

15

SRENJE

1

4

12

0

1

14

MALE

0

0

7

0

1

10

SREDNJE

Vir: lasten
Graf 3: Delež rešenih pritožb na prvi stopnji 2008

Vir: lasten
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Graf 4: Delež rešenih pritožb na prvi stopnji 2009

Vir: lasten
Od v Tabeli 30 predstavljenega števila v reševanje organu druge stopnje odstopljenih
pritožb je iz vsebine rešitev razvidno, da je bilo v obravnavanem obdobju največje število
pritožb zavrnjenih (273), iz česar gre sklepati, da so bile odločitve upravne enote pravilne,
vendar bi bilo to trditev oziroma to sklepanje nujno preverjati še v okviru postopkov, ki so
bili kot tožbeni postopki sproženi zoper s strani organa druge stopnje potrjenih odločitev
upravnih enot. Številu pritožb, ki so bile kot neutemeljene zavrnjene, sledi število pritožb,
katerih vzrok je bil po presoji organa druge stopnje upravičen, posledica pa vrnitev zadev
v ponovno reševanje (220) upravni enoti, najmanjše število pritožb, glede na skupno
število vseh, pa je organ druge stopnje kot upravičene rešil sam s svojo odločbo (32).
Razlika med v predhodnem odstavku navedenim številom vrnjenih zadev v ponovno
odločanje upravni enoti (220) in številom s strani organa druge stopnje izdanih
nadomestnih odločb po zaključenem pritožbenem postopku (32) je izjemno velika, kar
sproža vprašanje, ali organ druge stopnje načelo ekonomičnosti postopka (tretji odstavek
251. člena ZUP), na katerega opira odločitev, da se zadeva vrača v ponovno odločanje
upravni enoti, vedno preverja oziroma presoja pravilno.
Za boljšo preglednost podatkov, ki se nanašajo na pritožbe strank, so podatki (kot celota)
za celotno obravnavano obdobje predstavljeni v spodnjih alineah:
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•
•
•

•

skupno število vloženih pritožb na odločitve upravnih enot – 759,
skupno število pritožb v aktivnem reševanju – 716,
skupno število organu druge stopnje odstopljenih pritožb – 596, od tega jih je bilo
v poročevalskem obdobju rešenih 525, in sicer → v 273 primerih so bile pritožbe
kot neupravičene zavrnjene, 220 je bilo upravičenih in zadeve so bile vrnjene
upravnim enotam v ponovno odločanje, v 32 primerih upravičenih pritožb pa je
bila odločba upravne enote nadomeščena z odločbo organa druge stopnje,
skupno število rešenih pritožb s strani upravnih enot – 120 → od tega jih je bilo 94
zavrženih, v 26 primerih pa je bila izdana nova odločba.

Delež upravičeno vloženih pritožb, torej pritožb, ki so imele za posledico odpravo odločbe
upravne enote (ugodno rešene na prvi stopnji, ugodno rešene na drugi stopnji), je bil
glede na vse znotraj poročevalskega obdobja (2008, 2009) vložene pritožbe, ki so bile v
tem obdobju rešene, 43,10 %, in sicer → od skupno 645 pritožb, ki so bile rešene, jih je
bilo 26 ugodno rešenih že na prvi stopnji, v 32 primerih je organ druge stopnje odločitev
upravne enote odpravil in sam odločil v zadevi, v 220 primerih pa je organ druge stopnje
odločbo upravne enote odpravil in zadevo vrnil v ponovno odločanje.
V skupini upravnih odločitev, ki so bile s strani organa druge stopnje kot napačne,
nepravilne oziroma nezakonite odpravljene in bodisi nadomeščene z odločbo organa
druge stopnje bodisi vrnjene v ponovno odločanje organu prve stopnje, torej upravni
enoti, je bila izvedena tudi poglobljena analiza, ki se je osredotočila na odkrivanje vrste
oziroma na odkrivanje vsebine napak, ki so odpravi upravnih odločitev na obravnavanem
področju botrovale. Slednje so bile v anketnem vprašalniku, v izogib morebitnemu
neenakemu obravnavanju njihove vsebine, podrobno razložene ter umeščene v tri
skupine, in sicer: procesne kršitve, kršitve materialne zakonodaje ter nepopolno ali

napačno ugotovljeno dejansko stanje.
V skupini upravnih odločitev, ki so bile po razveljavitvi s strani organa druge stopnje
nadomeščene z novo odločbo, ki jo je izdal organ druge stopnje, je bilo analiziranih 39
popolnih odgovorov (ena upravna enota odgovora ni posredovala) in rezultati opravljenih
analiz so razvidni iz spodnje tabele.
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Tabela 31: Upravni akti organov prve stopnje, nadomeščeni z odločbo organa
druge stopnje – glede na vrsto identificiranih napak
UE

2008

2009

UP UE0054
Procesna
kršitev

Kršitev
materialne
zakonodaje

UP UE0054
Nepopolno
ali napačno
ugotovljeno
dejansko
stanje

Procesna
kršitev

Kršitev
materialne
zakonodaje

Nepopolno
ali napačno
ugotovljeno
dejansko
stanje

VELIKE

1

4

3

0

0

1

SREDNJE

0

1

1

2

0

2

MALE

2

0

3

2

1

3

UE
VELIKE

0

UE UP0061
0

0

0

SREDNJE

0

0

1

0

0

0

MALE

0

0

0

0

1

1

UE

UE UP0052

UE UP0061
0

0

UE UP0052

VELIKE
SREDNJE

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

MALE

1

0

0

0

1

0

Vir: lasten
Kot je razvidno iz prikaza v Tabeli 31, je bilo največ napak v predmetnih postopkih
oziroma pri sprejemanju odločitev v obravnavanem obdobju storjenih na področju kršitve
materialne zakonodaje (12 kršitev) in na področju ugotavljanja dejanskega stanja (14
kršitev), kršitve procesnega značaja (5 kršitev) pa so se nanašale na v dveh primerih
napačno odločitev glede identifikacije oziroma določitve strank v postopku, v treh pa na
kršitve določb ZUP, ki se nanašajo na pravice strank v postopku. Kršitve so pričakovano
zaradi zahtevnosti in kompleksnosti postopkov najpogostejše pri vodenju postopkov in
izdaji gradbenih dovoljenj za zahtevne oziroma manj zahtevne objekte (UP UE0054),
najmanj, prav tako pričakovano, pa pri vodenju postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj
za nezahtevne objekte (UP UE0061), kjer se postopki zaradi zakonsko omejenega števila
strank, ki v postopkih lahko sodelujejo (74.b člen ZGO-1 samo investitor), in bistveno
manj obsežne in zahtevne dokumentacije (kot pri prvo pisanih upravnih zadevah),
obravnavajo kot manj zahtevni (S postopki) oziroma bolj enostavni. Podobna ugotovitev,
kot velja za postopke izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte, velja tudi za
postopke odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0052), kjer
v postopkih sodeluje zgolj tako imenovani »črno-graditelj«.
V skupini upravnih odločitev, kjer so bile po odpravi odločbe s strani organa druge stopnje
zadeve upravnim enotam vrnjene v ponovno odločanje, je bila izvedba analize odgovorov
anketirancev težja, kajti odgovori s strani posameznih upravnih enot so bili v nekaterih
delih nejasni, ena izmed anketiranih upravnih enot odgovorov ni posredovala, ena pa je
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odgovarjala zgolj v delu, kjer so se vprašanja nanašala na UP UE0061 in UP UE0052. Ker
slednji dve upravni enoti sodita v kategorijo velikih upravnih enot, kjer se zaradi velikosti
območja, ki ga upravni enoti servisirata (obe pokrivata območje tudi ene mestne občine),
predvsem na področju izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne oziroma manj zahtevne
objekte (UP UE0054) smiselno pričakuje veliko število vodenih postopkov in nenazadnje
tudi več možnosti napak, je njuno nesodelovanje nedvoumno vzrok, da se posamezni
podatki v tem delu razhajajo.
V ponovni postopek je bilo upravnim enotam s strani organa druge stopnje v
obravnavanem obdobju po podatkih, ki so razvidni iz odgovorov upravnih enot na
vprašanje o številu pritožb, ki so bile v letih 2008 in 2009 vložene na odločitve v vseh treh
obravnavanih upravnih postopkih, vrnjenih 220 upravnih zadev. Navedeni podatek se žal
ne ujema s podatki iz odgovorov, ki so jih upravne enote zapisale v delu, ki se nanaša na
vzroke za odpravo odločb in vrnitev zadev v ponovno odločanje. Razlika med podatkoma
je, kot je razvidno iz spodnje tabele, 85 upravnih zadev, pripisati pa jo nedvoumno ne gre
zgolj nenatančnosti pri izpolnjevanju posameznih rubrik v tabeli, ki je bila sestavni del prej
navedenega vprašanja, in vzrokom, ki so bili razloženi že v predhodnem odstavku, kajti
zavedati se je potrebno, da je bilo podatke oziroma informacije o vsebini zagrešenih
(storjenih) napak potrebno poiskati v dokumentaciji posamezne upravne zadeve, kar
posredno pomeni, da je bilo treba dokumentacijo upravne zadeve, ki se je na podlagi
odločitve organa druge stopnje v upravni enoti ponovno reševala, pregledati fizično.
Upravna statistika, torej uradna zbirka podatkov, ki jo v zvezi z vodenjem upravnih
postopkov oziroma odločanjem o upravnih zadevah vodijo upravne enote, podatkov o
vsebini storjenih napak ne vključuje.
Tabela 32: Upravni akti organov prve stopnje, vrnjeni v ponovno odločanje z
odločbo organa druge stopnje – glede na vrsto identificiranih napak
UE

2008

2009

UP UE0054
Procesna
kršitev

Kršitev
materialne
zakonodaje

UP UE0054
Nepopolno
ali napačno
ugotovljeno
dejansko
stanje

Procesna
kršitev

Kršitev
materialne
zakonodaje

Nepopolno
ali napačno
ugotovljeno
dejansko
stanje

VELIKE
SREDNJE

6
5

12
8

5
16

6
1

13
3

8
12

MALE
UE

0

9
UE UP0061

6

1

6
UE UP0061

3

VELIKE

0

0

0

0

1

0

SREDNJE

0

1

0

1

0

2

MALE

0

0

0

0

1

0

UE

UE UP0052

UE UP0052

VELIKE

1

0

0

1

0

1

SREDNJE

3

0

0

1

0

0

MALE

0

1

1

0

0

0

Vir: lasten
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Največ napak, ki so bile vzrok ponovljenim postopkom, se, tako kot je razvidno iz prikaza
v zgornji tabeli, nanaša na kršitve materialne zakonodaje (55 napak), sledijo napake, ki so
jih uradne osebe zagrešile pri ugotavljanju dejanskega stanja (54 napak), in napake
postopkovne narave. Slednjih je bilo evidentiranih 26, glede na vsebino pa jih je bilo:
•
•
•
•

12 − stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, da se izjavi o
dejstvih in okoliščinah, pomembnih pri sprejemanju odločitve,
7 − osebi, ki bi morala biti kot stranka ali stranski udeleženec v postopku, ta
možnost ni bila dana,
1 − stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik oziroma
pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila, in
6 − druge kršitve pravil postopka.

Pričakovala sem največ napak evidentiranih v kategoriji najbolj zahtevnih upravnih
postopkov s področja okolja in prostora, kjer je največkrat v postopku udeleženih več
strank z nasprotujočimi si interesi in kjer je dokumentacija upravne zadeve najbolj
obsežna in zelo kompleksna. Gre seveda za postopke izdaje gradbenih dovoljenj za
zahtevne oziroma manj zahtevne objekte (UP UE0054), ki jih upravna statistika po
zahtevnosti uvršča med tako imenovane P2 upravne postopke. Prav v teh postopkih, torej
v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne oziroma manj zahtevne objekte, imajo
zagrešene napake ter sprejete napačne odločitve, predvsem s finančnega vidika, izhajajoč
iz vrednosti bodočega objekta, za prizadeto stranko lahko izjemno velike negativne
posledice. Napačne upravne odločitve vedno pomenijo kršenje enega ali celo več izmed
temeljnih načel ZUP (glede na vsebino napake), vedno, ob vsaki napačno sprejeti upravni
odločitvi, pa je evidentno in nesporno kršeno načelo ekonomičnosti postopka, kajti
odpravljanje oziroma popravljanje zagrešenih napak terja čas in dodatne stroške tako za
prizadete stranke kot za upravni organ.
Poglavitni vzrok vključitve vprašanja: »Navedite število odločb organa prve stopnje (v
poročevalskem obdobju 2008, 2009), ki so bile potrjene s strani organa druge stopnje in
nato podvržene presoji v upravnem sporu, ter navedite, kakšna je bila odločitev
pristojnega upravnega sodišča«, v anketo oziroma v anketni vprašalnik, je bilo dejstvo, da
je obdobje od sprožitve postopka do dokončne rešitve upravne zadeve, v primerih, ko je
upravna odločba po presoji sodne veje oblasti razveljavljena in zadeva vrnjena upravni
enoti v ponovno odločanje, izjemno dolgo in običajno izjemno neugodno za stranko. Poleg
informacij o številu storjenih napak, ki so jih zagrešile upravne enote pri vodenju
predmetnih upravnih postopkov, in poleg identifikacije vsebine le-teh, so odgovori
posredno prikazali tudi število napak, zagrešenih s strani organa druge stopnje, torej
organa, ki je v postopkih presoje v raziskavo vključene upravne odločitve potrdil kot
pravilne in zakonite.
Informacije, ki izhajajo iz rezultatov izvedene analize odgovorov, pridobljenih s strani
anketirancev, pričajo o tem, da se največ napak pri sprejemanju upravnih odločitev
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zagreši v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne oziroma manj zahtevne
objekte (UP UE0054). Podrobnejši rezultati opravljene analize so v nadaljevanju razvidni iz
Tabele 33.
Tabela 33: Vsebina odločitve sodišča v tožbenem postopku zoper upravni akt,
izdan na drugi stopnji
UE

Tožba kot
neutemeljena
zavrnjena

Tožba
utemeljena in
vrnjena upravni
enoti v ponovno
odločanje

Tožba
utemeljena,
odločba
odpravljena in
nadomeščena s
sodbo sodišča

2008
2009
UP UE0054

2008
2009
UP UE0054

2008
2009
UP UE0054

VELIKE

17

6

0

3

0

SREDNJE

25

8

1

3

0

0

2

4

0

1

0

0

44
2008

18
2009

1
2008

7
2009

0
2008

0
2009

MALE
SKUPAJ

0

UE
UP UE0052
VELIKE
SREDNJE

0
0

UP UE0052
1
2

0
0

UP UE0052
2
0

0
0

0
0

MALE

0

1

0

0

0

0

SKUPAJ

0

4

0

2

0

0

UE

2008

2009

2008

UP UE0061

2009

UP UE0061

2008

2009

UP UE0061

VELIKE

0

1

0

0

0

0

SREDNJE

9

2

0

0

1

0

MALE
SKUPAJ

9
9

0
3

0
0

0
0

1
2

0
0

Vir: lasten
Iz podatkov, zapisanih v zgornji tabeli, izhaja, da se velik del tožbenih zahtevkov, ki jih
stranke vlagajo na Upravno sodišče Republike Slovenije, kot neutemeljenih zavrne. V
obravnavanem obdobju je bilo skupaj zavrnjenih 90 zahtevkov, kar glede na vse
obravnavane tožbene zahtevke v tem obdobju (104) predstavlja izjemno visok delež (86,5
%), ki pa nikakor ne preseneča, kajti upravne odločitve, ki jih presoja sodišče, so bile
predhodno presojane že na tako imenovanem »drugostopenjskem situ«.
Napake, ki jih v praksi Upravno sodišče Republike Slovenije obravnava kot vzrok za
razveljavitev upravne odločbe, so bile razdeljene v štiri skupine, navedene in razložene pa
v obrazložitvi anketnega vprašalnika (I. – odločbo ni izdal pristojni organ, II. – zmotno so
bili presojani dokazi; ugotovljena dejstva so v nasprotju s podatki v spisu zadeve; v
bistvenih točkah so dejstva zmotno ugotovljena; iz ugotovljenih dejstev je sprejeta
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napačna odločitev oz. napačen sklep glede dejanskega stanja, III. – v upravnem postopku
so bila kršena pravila postopka, IV. − v postopku izdaje odločbe zakon, na zakon oprt
predpis ali drug zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih
pooblastil, ni bil uporabljen ali je bil uporabljen napačno).
Največji delež napak je bil zabeležen iz II. skupine (zmotno presojeni dokazi), in sicer
šest, nadalje tri iz skupine IV. (napačna ali neuporaba materialnega predpisa), dva iz
skupine I. (odločbe ni izdal pristojni organ) in ena napaka iz skupine III. (kršena pravila
postopka). Izjemno presenetljivo in v praksi sodišča verjetno ne pogosto pa je, da je
Upravno sodišče Republike Slovenije v dveh primerih po razveljavitvi upravne odločbe
zaradi napak iz skupine I. in II. razveljavljeno upravno odločitev nadomestilo s sodbo
(odločilo samo), kar posredno pomeni, da je šlo za tako imenovani »spor polne
jurisdikcije«, v katerem sodišče, če ob presoji zakonitosti upravnega akta ugotovi, da je
upravni akt nezakonit, tega odpravi in samo v okviru tožbenega zahtevka meritorno določi
o stvari, torej o pravici, obveznosti ali pravni koristi (65. člen ZUS-1). Sodba, izdana v
sporu polne jurisdikcije, vselej neposredno učinkuje na individualno pravno razmerje in v
celoti nadomesti odpravljeni upravni akt. Po določbi 65. člena ZUS-1 sme sodišče upravni
akt odpraviti in s sodbo odločiti o stvari, če so za to seveda izpolnjeni pogoji. Tako je
zlasti, če narava zadeve to dopušča in če dajejo podatki postopka za to zanesljivo
podlago, ali če je na glavni obravnavi samo ugotovilo dejansko stanje (Grafenauer in
Breznik, 2005, str. 484). Iz predhodno navedenih primerov razveljavljenih upravnih
odločitev, ki so bile s strani sodišča nadomeščene s sodbo, gre torej sklepati, da je bila
sodba sprejeta iz naslednjih treh možnih razlogov:
•
•
•

•

če bi odprava izpodbijanega upravnega akta in novi postopek pri pristojnem
organu prizadela tožniku težko popravljivo škodo,
če izda pristojni organ potem, ko je bil upravni akt odpravljen, nov upravni akt, ki
je v nasprotju s pravnim mnenjem sodišča ali z njegovimi stališči,
kadar pristojni organ ne izda v 30 dneh po odpravi upravnega akta oziroma v roku,
ki ga določi sodišče, novega upravnega akta, in tega ne stori tudi na posebno
zahtevo stranke v nadaljnjih 7 dneh.

Sklop 3

Odgovori na zadnji sklop anketnih vprašanj, in sicer odgovori, ki so se nanašali na čas
reševanja v nalogi obravnavanih upravnih zadev, so bili delno analizirani že v predhodnem
poglavju, torej v Sklopu 2, in sicer v delu, kjer se je vrednotila učinkovitost reševanja
upravnih zadev (UP UE0054, UP UE0061 in UP UE0052). Namen v Sklopu 2 vrednotene
učinkovitosti je bil ugotoviti tako imenovano zakonsko učinkovitost, iz česar izhaja, da se
je ugotavljalo in preverjalo zgolj izpolnjevanje določb zakonodaje v delu, kjer le-ta določa
(skrajne) roke za dokončanje upravnih postopkov oziroma čas, ki je predpisan za izdajo
upravnih aktov, bodisi za odločitve, ki se sprejemajo v okviru zelo zahtevnih postopkov,
bodisi za odločitve, ki se sprejemajo v okviru zahtevnih postopkov, ali tistih, ki se
sprejemajo v okviru enostavnih upravnih postopkov (iz upravne statistike: P2, P1 in S
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postopki). Vprašanja zadnjega sklopa anketnega vprašalnika, ki se posredno, predvsem z
vidika stranke in nenazadnje širše javnosti, nanašajo na učinkovitost upravnega dela, pa
so bistveno širša in terjajo širši odgovor. Povprašujejo namreč:
•
•
•

o povprečnem času, ki je pretekel od dne vložitve vloge do njene popolnosti,
o odstotku oziroma o deležu nepopolno vloženih vlog, in
o povprečnem času reševanja upravne zadeve, pri kateri je preteklo največ
časa od dne, ko je bila vloga popolna, pa do dokončnosti upravnega akta.

Čas reševanja upravnih zadev oziroma povprečen čas trajanja upravnih postopkov izdaje
gradbenih dovoljenj je bil podrobno analiziran v Sklopu 2 in ti podatki bodo, vzporedno z
informacijami, ki izhajajo iz odgovorov na zadnja tri anketna vprašanja, prikazani v
nadaljevanju. Odgovori upravnih enot na vprašanja zadnjega sklopa ankete so se nanašali
zgolj na postopke izdaje gradbenih dovoljenj (UP UE0054, UP UE0062).
Povprečno število dni reševanja upravnih zadev oziroma vlog strank za izdajo gradbenih
dovoljenj UP UE0054 od dne, ko je vloga stranke sposobna reševanja, do izdaje
upravnega akta znaša:
•

•

Leto 2008: velike UE − 26,7 dneva (odgovore posredovale 3 UE), srednje UE –
17 dni (odgovore posredovalo 19 UE), male UE – 25,3 dni (odgovore posredovalo
12 UE),
Leto 2009: velike UE – 22,7 dneva (odgovore posredovale 3 UE), srednje UE –
16,5 dneva (odgovore posredovalo 19 UE), male UE – 25,1 dneva (odgovore
posredovalo 12 UE).

Povprečen čas (v dnevih), ki je pretekel od dne vložitve vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja UP UE0054, pa do njene popolnosti znaša:
•

•

Leto 2008: v velikih UE − 28,3 dneva (odgovore posredovale 3 UE), v srednjih
UE – 41,6 (odgovore posredovalo 20 UE), v malih UE – 50,4 dneva (odgovore
posredovalo 12 UE),
Leto 2009: v velikih UE – 22,5 dneva (odgovore posredovale 3 UE), v srednjih
UE – 41,8 (odgovore posredovalo 20 UE), v malih UE – 50,7 dneva (odgovore
posredovalo 12 UE).

Povprečno število dni reševanja upravnih zadev oziroma vlog strank za izdajo gradbenega
dovoljenja UP UE0061 od dne, ko je vloga stranke sposobna reševanja, do izdaje
upravnega akta znaša:
•

Leto 2008: velike UE – 10 dni (odgovore posredovale 3 UE), srednje UE – 6,4
dneva (odgovore posredovalo 19 UE), male UE – 13,4 dneva (odgovore
posredovalo 12 UE),
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•

Leto 2009: velike UE – 8,2 dneva (odgovore posredovale 3 UE), srednje UE –
7,7 dneva (odgovore posredovalo 19 UE), male UE – 12,4 dneva (odgovore
posredovalo 12 UE).

Povprečen čas (v dnevih), ki je pretekel od dne vložitve vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja UP UE0061 pa do njene popolnosti, znaša:
•

•

Leto 2008: v velikih UE – 16,4 dneva (odgovore posredovale 3 UE), v srednjih
UE – 19,8 (odgovore posredovalo 20 UE), v malih UE – 16,5 dneva (odgovore
posredovalo 12 UE)
Leto 2009: v velikih UE – 12,4 dneva (odgovore posredovale 3 UE), v srednjih
UE – 18 dni (odgovore posredovalo 20 UE), v malih UE – 13,9 dneva (odgovore
posredovalo 12 UE).

Pomembna informacija, ki jo pri obravnavi v nalogi analiziranega upravnega področja dela
ne gre zanemariti, je vsekakor tudi informacija o količini nepopolnih vlog, ki jih stranke v
upravnih enotah vlagajo za izdajo gradbenih dovoljenj (UP UE0054 in UP UE0061). Tako v
letu 2008 kot v letu 2009 je bilo takšnih vlog izjemno veliko. Povprečen čas dopolnjevanja
vlog se v obravnavanem časovnem obdobju, torej v letu 2008 in v letu 2009, za gradbena
dovoljenja UE0054 giblje od 71,9 dneva do 88,8 dneva, za gradbena dovoljenja UP
UE0061 pa od 43 dni do 78,8 dneva. Podrobno so podatki v nadaljevanju predstavljeni v
Grafu 5.
Graf 5: Odstotek nepopolno vloženih vlog
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Gradbeno dovoljenje za
nezahtevn objekt 2009

SREDNJE
MALE

V navedenih zadnjih treh vprašanjih ankete se je nedvoumno skrivalo predvidevanje, da v
javnosti tolikokrat kritizirane upravne enote, ki naj bi bile zaradi številnih z vidika stranke
nepotrebnih birokratskih dejanj in opravil, krive za dolge oziroma predolge postopke, v
večini primerov vendarle niso tiste, ki bi krivdo morale v celoti prevzeti nase. Podatki
oziroma informacije opravljenih analiz, katerih rezultati so predstavljeni v tem sklopu,
namreč pričajo o tem, da stranke v večini primerov za izdajo gradbenih dovoljenj vlagajo
nepopolne vloge, in da je čas, ki ga le-te porabijo, da vlogo v skladu z navodili uradne
osebe, ki seveda temeljijo na predpisih, ustrezno dopolnijo, izjemno dolg.
Kljub predstavljenim informacijam, ki nedvoumno temeljijo na verodostojnih podatkih
(upravna statistika) pa je odgovornost, ki jo upravne enote s to skupino informacij
prenašajo tudi na stranke, nujno usmeriti tudi na predpise, ki prav gotovo skrivajo kakšno
»birokratsko oviro«, in nenazadnje na tiste drago plačane subjekte, ki po naročilu stranke
pripravljajo projektno dokumentacijo. Slednje potrjujejo tudi podatki, ki jih je pridobila in
analizirala v nalogi že omenjena »Delovna skupina načelnikov za področje okolja in
prostora«, ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za javno upravo. Z namenom, da se
zagotovi učinkovitejše in hitrejše vodenje upravnih postopkov s področja izdaje gradbenih
dovoljenj, predvsem za zahtevne oziroma manj zahtevne objekte (UP UE0054), in da se
identificirajo vzroki, ki pogojujejo predolgo vodenje le-teh, so člani delovne skupine v letu
2010 analizirali informacije, ki so bile skupini s strani 35 upravnih enot posredovane glede
ustreznosti, pravilnosti in popolnosti dokumentacije, ki je v skladu z zakonodajo potrebna
za odločanje o posamezni upravni zadevi. Ugotovljeno je bilo, da je v povprečju kar 75 %
dokumentacije, ki jo po naročilu strank pripravljajo projektanti, neustrezne in nepopolne
(Zapis sestanka delovne skupine načelnikov, št. 011-1/2010-2, september 2010). Podatek
ni zanemarljiv, kajti glede na pričakovano strokovno usposobljenost projektantov krivde v
celoti ni mogoče pripisati le njim. Prav gotovo se krivda skriva tudi v nedoločnih in
nejasnih zakonskih določbah, ki nemalokrat predpisujejo tudi prezahtevne, preobsežne in
včasih nepotrebne postopke (na primer višina odstotka oziroma deleža soglasij lastnikov v
večstanovanjskih zgradbah, kjer se namerava opraviti poseg, za katerega se potrebuje
gradbeno dovoljenje; prezahtevni in predolgi postopki pridobivanja soglasij za gradnjo
oziroma za posege v varovana območja oziroma v varovane objekte – naravovarstveno
soglasje, vodno soglasje, kulturnovarstveno soglasje).
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PREVERITEV
HIPOTEZ
6.1

SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE

Poglavje vključuje in sintetizira najpomembnejše ugotovitve raziskave, ki so na podlagi
ugotovljenih in na terenu zaznanih dejstev združene v zaključeno celoto, z namenom
zgoščene in čimbolj podrobne predstavitve dejavnikov, ki najpomembneje vplivajo na
pravilnost vodenja upravnih postopkov in odločanja v upravnih zadevah izdaje gradbenih
dovoljenj in odmere nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora v okolju, kjer
se zakonodaja udejanja v prakso in kjer je količina stikov državljanov z državo
najpogostejša.

6.1.1 VPLIV IZOBRAZBE
(NE)PRAVILNOST

URADNIH

OSEB

NA

PRAVNO

PROCESNO

Analiza odgovorov, ki so jih v raziskavi sodelujoče upravne enote posredovale na prvi
sklop anketnih vprašanj, razkriva, da ima večina uradnih oseb, ki vodijo in odločajo o
upravnih zadevah iz v nalogi obravnavanega upravnega področja, visoko strokovno ali
univerzitetno izobrazbo. Le-teh, torej uradnih oseb, katerih izobrazba je ali visoka oziroma
univerzitetna ali visoka oziroma univerzitetna s specializacijo ali magisterijem, je v
upravnih enotah, ki so sodelovale v raziskavi, kar 84,28 %, kar posredno nakazuje na
dejstvo, da je delež upravnih postopkov, ki se uvrščajo v kategorijo najzahtevnejših, torej
v kategorijo P2 postopkov, v upravnih enotah bistveno višji kot delež tistih, ki se uvrščajo
v kategorijo enostavnih (S) upravnih postopkov. Slednje je bilo v raziskavi tudi potrjeno,
kajti delež najzahtevnejših upravnih postopkov (UP UE0054 in UP UE0052), ki so jih v
letih 2008 in 2009 vodile upravne enote, glede na vse upravne zadeve v reševanju znaša
kar 74,1 % (20860 upravnih postopkov).
Najnižja stopnja izobrazbe je po rezultatih opravljenih analiz identificirana v skupini malih
upravnih enot, kjer je delež uradnih oseb, ki imajo V/UN ali V/S,UN/M stopnjo izobrazbe,
najnižji. Od izračunanih povprečnih vrednosti (za vse tri skupine upravnih enot) skupina
malih upravnih enot najbolj odstopa v kategoriji V/S,UN/M stopnje izobrazbe, kjer je
odstopanje kar 7,3 %, in v kategoriji VI. stopnje izobrazbe, kjer je odstopanje podobno
(7,9 %), vendar navzgor, kar pomeni, da je delež uradnih oseb s VI. stopnjo izobrazbe
glede na vse, ki dela in naloge na obravnavanem področju opravljajo, v skupini malih
upravnih enot največji.
Glede na izobrazbeno strukturo uradnih oseb v skupini malih upravnih enot bi bilo
pričakovati, da je bil v obravnavanem obdobju delež upravnih postopkov, katerih vodenje
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zahteva bodisi V/UN bodisi V/S,UN/M stopnjo izobrazbe, glede na vse upravne zadeve v
reševanju, nižji od deleža, izračunanega za vse tri skupine upravnih enot skupaj (74,1 %),
vendar je situacija drugačna. Delež najbolj zahtevnih upravnih postopkov (UP UE0054 in
UP UE0052) je bil po podatkih izvedenih analiz največji v skupini malih upravnih enot, in
sicer kar 92 %. Ker navedeno ob predpostavki, da je razporeditev uradnih oseb na
posamezna delovna mesta v malih upravnih enotah skladna z Uredbo o izobrazbi, ki jo
morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem
izpitu iz upravnega postopka, torej ne opravičuje ugotovljenega dejstva, da je stopnja
izobrazbe uradnih oseb v tej skupini upravnih enot najnižja, se je morebitni vzrok poiskal
oziroma preverjal še v okviru rezultatov opravljenih analiz, ki so se nanašale na tako
imenovano obremenjenost uradnih oseb. Dejstvo je, da v obravnavanem obdobju
obremenjenost uradnih oseb v skupini malih upravnih enot od obremenjenosti uradnih
oseb v preostalih dveh skupinah upravnih enot odstopa navzdol, kar pomeni, da je bilo
evidentirano število upravnih zadev na uradno osebo iz skupine malih upravnih enot nižje
kot na uradno osebo iz skupine bodisi velikih bodisi srednje velikih upravnih enot (Tabela
34 in Tabela 35), in to nedvoumno lahko opravičuje dejstvo, da je stopnja izobrazbe v
skupini malih upravnih enot najnižja.
Tabela 34: Število upravnih zadev na uradno osebo
UE

Št. upravnih
zadev na uradno
osebo
2008

Št. upravnih
zadev na uradno
osebo
2009

71,1

78,9

VELIKE
SREDNJE

64,3

71,8

MALE

36,6

39,8

Vir: lasten
Tabela 35: Število upravnih zadev na uradno osebo glede na vrsto postopka
UE

UP UE0054, UP UE0061
Št. upravnih zadev na
uradno osebo 2008

UP UE0054, UP UE0061
Št. upravnih zadev na
uradno osebo 2009

VELIKE
SREDNJE

46,6
50,7

47,2
46,9

MALE

34,0

40,2

Vir: lasten
Po podatkih, pridobljenih s strani anketiranih upravnih enot, na obravnavanem področju
okolja in prostora prevladuje kader, ki ima upravno smer izobrazbe. Uradnih oseb, ki
posedujejo upravno izobrazbo, je v anketi sodelujočih upravnih enotah glede na vse, ki
dela in naloge na obravnavanem področju opravljajo, kar 32,8 %, in to dejstvo lahko
interpretiramo na dva načina:
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za pravilno, zakonito in učinkovito vodenje upravnih postopkov in odločanje o
upravnih zadevah izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora, so znanja s področja upravno procesnega
prava, ki je pri diplomantih Fakultete za upravo glede na vsebino študijskega
programa pričakovano bolj obsežna in poglobljena, izjemno pomembna in zato
bolj zaželena kot pravna znanja ali znanja s področja gradbeništva,
za kader s pravno ali z gradbeno izobrazbo upravne enote niso najbolj zaželen
oziroma najbolj zanimiv delodajalec, kar posredno lahko pomeni, da si upravne
enote takšen kader sicer želijo, a ga v svojo sredino težko pridobijo.

Vrsta oziroma smer izobrazbe uradnih oseb, ki dela in naloge na področju okolja in
prostora opravljajo, je, izhajajoč iz rezultatov opravljenih analiz, v vseh treh skupinah
upravnih enot med seboj zelo primerljiva v kategorijah pravne, upravne in tako
imenovane druge smeri izobrazbe. Večje oziroma občutnejše razlike med posameznimi
skupinami upravnih enot pa so zaznane v kategoriji ekonomske in gradbene smeri
izobrazbe, kjer od povprečja, ki velja za vse tri skupine upravnih enot, najbolj odstopajo
upravne enote iz skupine malih upravnih enot (gradbena smer izobrazbe: + 2,6 %;
ekonomska smer izobrazbe: − 3,8 %).
Ugotovitev je, da je kadrovska struktura uradnih oseb, ki dela in naloge na obravnavanem
področju opravljajo, glede na njihovo vsebino najbolj ustrezna v skupini malih upravnih
enot, kje je skupni delež uradnih oseb z gradbeno in z upravno smerjo izobrazbe največji.
Graf 6: Struktura uradnih oseb, zaposlenih v upravnih enotah, glede na smer
izobrazbe
Struktura uradnih oseb, zaposlenih v UE, glede na smer izobrazbe (v odstotkih)
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Vpliv vrste oziroma smeri izobrazbe, torej vpliv strokovnih znanj, ki jih uradne osebe
imajo, na pravilnost, zakonitost in učinkovitost vodenja upravnih postopkov in odločanja o
upravnih zadevah na obravnavanem upravnem področju okolja in prostora je bil v
raziskavi preverjen z vidika količine in vrste storjenih napak, katerih posledica je bila
razveljavitev oziroma odprava upravne odločbe, bodisi s strani resornega organa bodisi s
strani sodne veje oblasti. V nadaljevanju bom z namenom preverjanja prve hipoteze, torej
trditve (predvidevanja), da smer izobrazbe, ki jo uradne osebe imajo, vpliva na vrsto in
obseg napak, ugotovljene vplive konkretizirala in križno analizirala.
Uradne osebe v obravnavanih treh skupinah upravnih enot so v letih 2008 in 2009
sprejele upravne odločitve v 23159 upravnih zadevah, od tega jih je bilo v velikih upravnih
enotah sprejetih 8519, v srednjih 11655 in v malih 2985. Od 759 vloženih pritožb, s
katerimi so stranke izpodbijale pravilnost odločitev, jih je bilo v letih 2008 in 2009
obravnavanih 716, rešenih pa 645. Njihova usoda, natančneje pot reševanja, je prikazana
v Tabeli 36.
Tabela 36: Načini postopanj upravnih enot z vloženimi pritožbami zoper izdane
upravne akte prve stopnje
UE

VELIKE
SREDNJE
MALE

UPUE0054

UPUE0054

2008

2009

Zavržene Nadomeščene Odstopljene
s strani
s strani UE
organu
UE
druge
stopnje
19
2
97

Zavržene
s strani
UE

Nadomeščene Odstopljene
s strani UE
organu
druge
stopnje
28
2
121

15

3

103

17

4

84

4

1

38

2

0

33

UE

UPUE0061

UPUE0061

2008

2009

VELIKE

1

0

4

5

0

18

SREDNJE

0

1

8

1

2

13

MALE

0

0

0

1

0

8

UE

UPUE0052

UPUE0052

2008

2009

VELIKE

0

2

11

0

3

15

SREDNJE

1

4

12

0

1

14

MALE

0

0

7

0

1

10

Vir: lasten

137

Iz podatkov, navedenih v Tabeli 36, je razvidno, da je bilo v obravnavanem obdobju:
•
•
•

v aktivnem reševanju skupno 716 pritožb,
skupno število odstopljenih pritožb organu druge stopnje znaša 596,
skupno število rešenih pritožb s strani upravnih enot znaša 120 (94 pritožb je bilo
zavrženih, v 26 primerih pa je bila izdana nova odločba, kar posredno pomeni, da
so bile te pritožbe upravičene).

Razvidno je tudi, da se daleč največje število pritožb, ki jih stranke vlagajo na odločitve
upravne enote, v reševanje posreduje oziroma odstopa organu druge stopnje, kajti delež
rešenih pritožb na prvi stopnji, torej s strani upravne enote, je izjemno nizek. V
obravnavanem obdobju so upravne enote iz skupine velikih upravnih enot same rešile
pritožbe v 18,9 %, upravne enote iz skupine srednjih upravnih enot v 17,3 % in upravne
enote iz skupine malih upravnih enot v 8,6 % (pritožba zavržena, odločba UE
nadomeščena z novo odločbo).
Od 596 pritožb, ki so bile s strani upravnih enot, v reševanje odstopljene organu druge
stopnje, jih je bilo v poročevalskem obdobju rešenih 525, in sicer:
•
•
•

237 pritožb je bilo zavrnjenih, kar posredno pomeni, da so bile odločitve upravnih
enot pravilne,
220 pritožb je bilo upravičenih in zadeve so bile vrnjene upravnim enotam v
ponovno odločanje,
v 32 primerih upravičenih pritožb je bila odločba upravnih enot nadomeščena z
odločbo organa druge stopnje.

Količina oziroma število upravičenih in v korist stranke rešenih pritožb po posameznih
skupinah upravnih enot je za obravnavano obdobje (2008, 2009), ločeno za posamezno
vrsto postopka, razvidno iz Tabele 37 (OPOMBA: podatki v tretji vrstici se zaradi razlogov,
navedenih v sklopu 2 točke 5.3.2.1, v sklopu analize odgovorov na vprašanja 2.2 in 2.3,
ne ujemajo s podatki o številu s strani organa druge stopnje vrnjenih zadev v ponovno
odločanje upravnih enot).
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Tabela 37: Število ugodno rešenih pritožb na prvi in drugi stopnji

Ugodno rešene
I. stopnji
Ugodno rešene
II.
stopnji
odločba
nadomeščena
odločbo
stopnje

UP UE0054

UP UE0061

UP UE0052

V

V

V

S

M

S

M

S

M

SKUPAJ
VSI
UPRAVNI
POSTOPKI

na
na
−
UE
z
II.

Ugodno rešene na
II. stopnji – UZ
vrnjena v ponovno
odločanje UE

4

7

1

0

3

0

5

5

1

26

9

6

11

0

1

2

0

1

2

32

50

45

25

1

4

1

3

4

2
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Vir: lasten
Skupno število upravičenih pritožb, ki so bile bodisi v upravni enoti sami bodisi pri organu
druge stopnje rešene v korist stranke v letih 2008 in 2009, je bilo v skupini velikih
upravnih enot 72, v skupini srednjih 76 in v skupini malih upravnih enot 45, kar glede na
vse rešene upravne zadeve v posamezni skupini upravnih enot predstavlja deleže, ki so
skupaj za vse tri kategorije upravnih postopkov in za celotno obravnavano obdobje, torej
za leti 2008 in 2009, predstavljeni v naslednji tabeli.
Tabela 38: Delež pritožb, rešenih v korist strank, glede na vse rešene upravne
zadeve
VELIKE UE
DELEŽ PRITOŽB REŠENIH V
KORIST STRANK GLEDE NA VSE
REŠENE ZADEVE V LETIH 2008
IN 2009

0,84%

SREDNJE UE
0,65%

MALE UE
1,51%

Vir: lasten
Delež ugodno rešenih pritožb je največji v skupini malih upravnih enot, kar skupaj s
podatki, ki so bili predhodno predstavljeni glede deleža rešenih pritožb na prvi stopnji, ki
je v tej skupini občutno nižji kot v skupini preostalih dveh skupin upravnih enot (le 8,6
%), pomeni ne samo, da je v skupini malih upravnih enot sprejetih največ napačnih
odločitev, temveč je mogoče upravičeno sklepati, da v okviru drugega preverjanja svoje
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odločitve, torej po vloženi pritožbi, napak, ki so bile ugotovljene kasneje v pritožbenih
postopkih pri organu druge stopnje, niso identificirali oziroma ugotovili. Navedeno
vsekakor ni ugodno, kajti obremenjenost uradnih oseb v upravnih enotah iz skupine malih
upravnih enot, in nenazadnje tudi izobrazbena struktura, kar je razvidno iz predhodno
predstavljenih ugotovitev raziskave, ne opravičujeta takšne situacije. Razlogi za napačne
odločitve torej niso v preobremenjenosti z delom in tudi ne v formalni izobrazbi.
Sledi prikaz podatkov, kjer se predstavlja vsebina napak, ki so bile identificirane v
pritožbenih postopkih na drugi stopnji (Tabela 39). Podatki se nanašajo na celotno
obravnavano obdobje (2008, 2009) in na vse tri kategorije upravnih postopkov skupaj,
poleg števila zagrešenih napak pa so po posameznih skupinah upravnih enot predstavljeni
tudi deleži le-teh glede na vse pritožbe, ki so bile v obravnavanem obdobju rešene
(ugodno za stranko) s strani resornega ministrstva.
Tabela 39: Vrsta oziroma vsebina kršitev, identificiranih v pritožbenih
postopkih vodenih s strani organa druge stopnje
Procesna kršitev
UP UE: 0054, 0052,
0061

UE

Št.
napak

Delež napak
glede na vse s
strani organa
druge stopnje
ugodno rešene
pritožbe

Kršitev materialnih
predpisov UP UE: 0054,
0052, 0061
Št.
napak

Delež napak
glede na vse s
strani organa
druge stopnje
ugodno rešene
pritožbe

Nepravilno, nepopolno
ugotovljeno dejansko
stanje
UP UE: 0054, 0052, 0061
Št.
napak

Delež napak
glede na vse s
strani organa
druge stopnje
ugodno rešene
pritožbe

15

23,8 %

30

47,6 %

18

28,6 %

13

21,3 %

13

21,3 %

35

57,3 %

3

6,9 %

25

58,1 %

15

34,9 %

VELIKE
SREDNJE
MALE

Vir: lasten75
Povprečni deleži zagrešenih napak za vse tri skupine upravnih enot skupaj, glede na vse
ugodno rešene pritožbe na drugi stopnji, izračunani na podlagi podatkov iz zgornje tabele,
za posamezne vrste napak, znašajo:

75

Opomba k Tabeli 39: v tabeli so, tako kot je navedeno, prikazani zgolj podatki, ki se nanašajo na
vsebino napak v upravnih odločitvah, ki so bile identificirane v okviru presoje organa druge
stopnje, kajti večina anketiranih upravnih enot pri napakah, odkritih v okviru tožbenih postopkov,
torej v okviru presoje na Upravnem sodišču Republike Slovenije, kljub zaprosilu, vsebine ni
identificirala.
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•
•
•

kršenje procesnih predpisov − 18,5 %,
kršenje določb materialnih predpisov − 40,7 % ,
nepopolno ali napačno ugotovljeno dejansko stanje − 40,7 %.

Odstopanja od povprečnih vrednosti, navedenih v predhodnem odstavku, so za
posamezne skupine upravnih enot razvidne iz spodnjega prikaza.
Tabela 40: Odstopanja od povprečnih vrednosti glede na vrsto oziroma vsebino
kršitev, ki so bile podlaga za pritožbe zoper upravne akte
UE

VELIKE

PROCESNE
KRŠITVE
%

KRŠITVE
MATERIALNIH
PREDPISOV
%

+ 5,3

NAPAČNO
OZ.
NEPOPOLNO
UGOTOVLJENO
DEJANSKO
STANJE
%

+6,9

-12,1

SREDNJE

+2,8

-19,4

+16,6

MALE

-11,6

+17,4

-3,8

Vir: lasten
Največja odstopanja od izračunanih povprečnih vrednosti navzgor je zaznati pri kršitvah
materialne zakonodaje, kjer skupina malih upravnih enot od povprečja odstopa kar za
17,4 %, ter na področju ugotavljanja dejanskega stanja, kjer od povprečja bistveno
odstopajo upravne enote iz skupine srednjih upravnih enot. Od povprečja navzdol, opazno
z 11,6 %, odstopa skupina malih upravnih enot, in sicer v kategoriji procesnih napak,
skupina velikih upravnih enot na področju ugotavljanja dejanskih stanj (za 12,1 %) ter
skupina srednjih upravnih enot, kjer je bilo na področju kršenja materialnih predpisov za
19,4 % manj napak, kot je izračunano povprečje za vse tri skupine upravnih enot skupaj.
V predhodnem odstavku predstavljeni podatki, če jih vzročno povežemo z ugotovitvami
oziroma z rezultati analize, ki se nanašajo na strukturo izobrazbe uradnih oseb, ki glede
na smer prevladuje v posamezni skupini upravnih enot, presenečajo, kajti pričakovano bi
bilo, da ima smer izobrazbe na vsebino storjenih napak pomemben vpliv. Torej v skupini
upravnih enot, kjer prevladujejo gradbeniki, ki naj bi imeli več in bolj poglobljeno znanje s
področja, ki ga ureja materialni prepis, naj bi bil delež kršitev materialne zakonodaje in
delež napačno oziroma nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja manjši. V skupini
upravnih enot, kjer prevladujejo pravna in upravna znanja, pa manj napak s področja
kršenja procesnih predpisov. Rezultati analize, ki so predstavljeni v nadaljevanju, teh
pričakovanj niso upravičili, oziroma ugotavlja se, da pravilo, ki naj bi bilo pričakovano,
torej, da smer izobrazbe (vsebina znanj), ki jo uradne osebe imajo, vpliva na vsebino
storjenih napak, za v analizi sodelujoče upravne enote ne velja.
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Tabela 41: Vsebina storjenih napak v upravnih postopkih v povezavi z smerjo
izobrazbe uradnih oseb
SMER IZOBRAZBE
Pravna

Upravna Gradbena

NAPAKE, STORJENE V POSTOPKIH
Nepopolno/napačno
Procesne kršitve
Materialne kršitve
dejansko stanje

VELIKE

26 %

34 %

19 %

5 % več od povprečja

7 % več od povprečja

12 % manj od povprečja

SREDNJE

26 %

31 %

20 %

3 % več od povprečja

20 % manj od povprečja

17 % več od povprečja

MALE

26 %

34 %

23 %

12 % manj od povprečja

17 % več od povprečja

4 % manj od povprečja

Vir: lasten
Poleg informacij o številu in vrstah storjenih napak, ki so bile storjene s strani upravne
enote pri vodenju predmetnih upravnih postopkov, katerih obstoj je bil ugotovljen v okviru
pritožbenih postopkov, vodenih s strani organa druge stopnje, so za preveritev prve
hipoteze pomembne tudi informacije o izidih tožbenih postopkov, torej postopkov, v
okviru katerih je sodna veja oblasti presojala pravilnost oziroma zakonitost upravnih
odločitev, ki so jih sprejele upravne enote. Iz podatkov raziskave je razvidno, da je bil
delež odpravljenih upravnih odločitev, glede na vse rešene zadeve v obravnavanem
obdobju največji v malih upravnih enotah (0,07 %), najmanjši pa v skupini srednjih
upravnih enot (0,04 %).

6.1.2 VPLIV OBREMENITVE NA PRAVNO PROCESNO (NE)PRAVILNOST
OZIROMA (NE)UČINKOVITOST PRI ČASU REŠEVANJA ZADEV
Upravne enote so na področju vodenja upravnih postopkov oziroma odločanja o upravnih
zadevah z vseh področij dela, ki ga kot dekoncentiran organ državne uprave opravljajo z
delovnih področij posameznih ministrstev, dolžne in zavezane voditi ustrezno evidenco, iz
katere je možno vsak trenutek pridobiti podatke o dogajanju in o stanju katerekoli
upravne zadeve. Postopki evidentiranja, izkazovanja in posredovanja podatkov ter načini
in roki za pošiljanje poročil, na podlagi katerih se spremlja izvajanje ZUP, so predpisani s
Pravilnikom o vodenju evidence o upravnem postopku.
Upravne enote, ki so sodelovale v raziskavi, so vsebino odgovorov na anketna vprašanja,
vezana na upravno poslovanje, v večini primerov črpale iz navedene evidence, zato se
upravičeno predvideva, da so podatki, ki so bili sporočeni, pravilni in povsem verodostojni.
Iz evidence ni bila črpana le vsebina odgovorov na zadnja tri vprašanja v anketi, kajti
spremljanja stanja, po katerem so ta vprašanja poizvedovala, upravna statistika ne
zajema. Podatki so se v teh primerih morali pridobiti iz neposrednih vpogledov v
posamezne dokumentacije upravnih zadev.
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V letu 2008 in v letu 2009 so upravne enote, ki so sodelovale v raziskavi, vodile skupaj
28151 upravnih postopkov izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestila zaradi
degradacije in uzurpacije prostora (v nadaljevanju: UP UE0054 – gradbena dovoljenja za
zahtevne in manj zahtevne objekte, UP UE0061 – gradbena dovoljenja za nezahtevne
objekte in UP UE0052 – odmera nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora). V
obravnavanem obdobju je bilo na upravnem področju izdaje gradbenih dovoljenj UP
UE0054 vodenih 18467 upravnih postopkov, na upravnem področju izdaje gradbenih
dovoljenj UP UE0061 7291 postopkov in na upravnem področju odmere nadomestil UP
UE0052 2393 upravnih postopkov, iz česar izhaja, da je na uradno osebo upravne enote,
ki je opravljala dela in naloge iz obravnavanega področja, izhajajoč iz podatkov o
njihovem skupnem številu, v reševanje odpadlo:
•
•

v letu 2008 – 60,6 upravne zadeve,
v letu 2009 – 67,3 upravne zadeve.

Upravni postopki izdaje gradbenih dovoljenj UP UE0054 in upravni postopki odmere
nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora UP UE0052 glede na zahtevnost,
tako kot je bilo v nalogi že večkrat poudarjeno, sodijo v kategorijo najbolj zahtevnih
upravnih postopkov (P2), upravni postopki izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne
objekte (UP UE0061) pa sodijo v kategorijo enostavnih upravnih postopkov (S). Slednje je
veljalo v času raziskave, torej v času, ko je še veljal 74.b člen ZGO-1, ki je določal, da je
stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt zgolj investitor, od
meseca maca 2011 dalje pa učinkuje v nalogi že predstavljena sodba Ustavnega sodišča,
ki je omenjeni člen razveljavila in določanje strank v tem postopku podredila določbam, ki
v ZUP urejajo področje določanja strank v upravnem postopku.
Na v predhodnem odstavku predstavljenih stopnjah zahtevnosti obravnavanih upravnih
postopkov temelji določanje časa, ko mora uradna oseba, ki upravno zadevo rešuje, izdati
upravni akt. Roke za izdajo upravnega akta, v katerega se šteje čas od dne popolnosti
vloge do izdaje konkretnega upravnega akta, določa procesna zakonodaja, ki določa, da
izdati upravni akt oziroma odločbo pomeni določiti njegovo vsebino in akt posredovati
stranki, kar se praviloma opravi z vročitvijo odločbe v izvirniku ali v overjenem prepisu.
Zaradi varstva pravic strank ter ekonomičnosti in učinkovitosti postopka so, tako kot je
bilo že navedeno, v ZUP določeni roki, v katerih je upravni organ o zahtevku, ki ga
uveljavlja stranka v postopku, dolžan izdati odločbo in ji jo vročiti. Dolžina rokov je v
glavnem odvisna od tega, ali je pred izdajo odločbe potreben poseben ugotovitveni
postopek ali pa takšen postopek ni potreben. Če pred odločitvijo poseben ugotovitveni
postopek ni potreben in tudi ni drugih razlogov, da se ne bi mogla odločba takoj izdati (na
primer predhodno vprašanje), mora uradna oseba izdati odločbo čimprej, najpozneje pa v
enem mesecu od dneva, ko je stranka vložila popolno vlogo. V to kategorijo postopkov so
v času raziskave sodili postopki izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte, kar
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pomeni, da je bila učinkovitost reševanja teh upavnih postopkov v raziskavi presojana z
vidika spoštovanja zakonsko določenega 30−dnevnega roka za izdajo upravne odločbe.
Kadar je potrebno za sprejem odločitve izvesti poseben ugotovitveni postopek ali rešiti
predhodno vprašanje, ali obstajajo drugi razlogi, ki preprečujejo takojšnjo izdajo upravne
odločbe, mora uradna oseba izdati odločbo najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je
stranka vložila popolno vlogo. V to kategorijo upravnih postopkov se uvrščata postopek
izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne oziroma manj zahtevne objekte in postopek
odmere nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora, kar pomeni, da je bila
učinkovitost reševanja teh upravnih zadev v raziskavi presojana z vidika spoštovanja
zakonsko določenih 60 dni, torej roka, ki je za izdajo odločbe predpisan z ZUP.
Vsa v predhodnih dveh odstavkih navedena dejstva so bila pri preverjanju druge hipoteze
upoštevana, kar pomeni, da so rešitve upravnih zadev, ki so prekoračevale zakonsko
določene roke, dobile status »zadev, rešenih po zakonitem roku«.
Upravne zadeve je v obdobju 2008 in 2009 reševalo 220 uradnih oseb, in sicer, v
kategoriji velikih upravnih enot 73 uradnih oseb, v kategoriji srednjih upravnih enot 100 in
v kategoriji malih upravnih enot 47 uradnih oseb. V nadaljevanju je količina zadev v
reševanju, skupaj s stopnjo obremenjenosti uradnih oseb, prikazana ločeno po
posameznih skupinah upravnih enot.
Tabela 42: Število zadev v reševanju na uradno osebo
UE

Št. vseh zadev v
reševanju
2008

Št. zadev (v
reševanju) na
uradno osebo
2008

Št.vseh zadev
v reševanju
2009

Št. zadev (v
reševanju) na
uradno osebo
2009

VELIKE

5188

71,1

5761

78,9

SREDNJE

6432

64,3

7179

71,8

MALE

1721

36,6

1870

39,8

Vir: lasten
Skupno število vseh rešenih upravnih zadev v obravnavanem obdobju prikazujeta tabeli v
nadaljevanju in sicer Tabela 43, kjer so podatki strukturirani po posameznih vrstah
upravnih postopkov in Tabela 44, katere vsebina razširja vsebino prejšnje in dodaja
podatke o deležu rešenih zadev (razdeljene v posamezne skupine upravnih postopkov)
glede na vse zadeve v reševanju tako za leto 2008 kot za leto 2009.
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Tabela 43: Skupno število vseh rešenih upravnih zadev
UE

2008
UP UE0054
Vse rešene zadeve

VELIKE

2741

SREDNJE

3678
955

MALE

2009
UP UE0054
Vse rešene zadeve
2753

VELIKE

3423

SREDNJE

896

MALE
UE

2008
UP UE0061
Vse rešene zadeve
671

VELIKE

1169
305

SREDNJE
MALE

2009
UP UE0061
Vse rešene zadeve
1472

VELIKE

2435

SREDNJE

591

MALE
UE

2008
UP UE0052
Vse rešene zadeve

VELIKE

428

SREDNJE
MALE

501
113
UE

2009
UP UE0052
Vse rešene zadeve

VELIKE

454

SREDNJE

449

MALE

125

Vir: lasten
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Tabela 44: Delež rešenih upravnih zadev glede na vse zadeve v reševanju

UE

2008
UP UE0054
Delež rešenih upravnih
zadev glede na vse
zadeve v reševanju

2008
UP UE0061
Delež rešenih upravnih
zadev glede na vse
zadeve v reševanju

2008
UP UE0052
Delež rešenih upravnih
zadev glede na vse
zadeve v reševanju

VELIKE

71,1

83,6

81,1

SREDNJE

79,8

90,3

95,1

78,3

85,9

77,4

2009
UP UE0054
Delež rešenih upravnih
zadev glede na vse
zadeve v reševanju
76,2

2009
UP UE0061
Delež rešenih upravnih
zadev glede na vse
zadeve v reševanju
92,1

2009
UP UE0052
Delež rešenih upravnih
zadev glede na vse
zadeve v reševanju
82,8

SREDNJE

83,6

93,6

93,0

MALE

83,7

92,6

77,6

MALE

UE

VELIKE

Vir: lasten
Iz vsebine podatkov, ki so zapisani v zgornjih dveh tabelah, je razvidno, da je povprečni
delež rešenih zadev glede na vse zadeve v reševanju leta 2008 za skupino velikih
upravnih enot na podlagi podatkov, ki so razvidni iz odgovorov anketiranih upravnih enot,
74,0 %, za skupino srednjih upravnih enot 83,1 % in za skupino malih UE 79,8 %. Iz
podatkov, ki veljajo za leto 2009, je razvidno, da se je delež rešenih upravnih zadev v
vseh treh skupinah upravnih enot v primerjavi z letom poprej povečal, in sicer v skupini
velikih upravnih enot za 7,2 %, v skupini srednjih upravnih enot za 4,8 % in v skupini
malih upravnih enot za 6,4 %.
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Graf 7: Delež rešenih upravnih zadev (2008 in 2009)

Delež rešenih upravnih zadev 2008 in 2009
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70,0%
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na vse zadeve v reševanju 2009

60,0%
50,0%
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SREDNJE

MALE

upravne enote

Vir: lasten
Pričakovana in logična posledica informacij, ki so razvidne iz podatkov, navedenih v
predhodnih dveh tabelah in v zgornjem grafičnem prikazu, je dejstvo, da je delež rešenih
upravnih zadev glede na vse zadeve v reševanju v povprečju najnižji v upravnih enotah,
kjer je obremenjenost uradnih oseb najvišja, torej v velikih upravnih enotah, vendar to
dejstvo svojo veljajo izgubi, ko navedenim in predstavljenim podatkom dodamo podatke
oziroma informacije o povprečnem številu upravnih postopkov v reševanju na uradno
osebo, in podatke o povprečnem številu rešenih zadev na uradno osebo. Rezultati analize,
ki so razvidni iz Tabele 45, so izjemno zanimivi in celo presenetljivi, saj pričajo o tem, da
bolj obremenjene uradne osebe rešijo več upravnih zadev kot uradne osebe, katerih
stopnja obremenjenosti je nižja.
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Tabela 45: Povprečno število upravnih zadev v reševanju in rešenih upravnih
zadev na uradno osebo
2008
UP UE0054

2008
UP UE0061

2008
UP UE0052

UE
Povprečno
št.
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo

Povprečno
št. rešenih
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo

Povprečno
št.
upravnih
zadev na
uradno
osebo

Povprečno
št. rešenih
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo

Povprečno
št.
upravnih
zadev na
uradno
osebo

Povprečno
št. rešenih
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo

VELIKE

52,8

37,5

10,7

9,2

7,2

5,9

SREDNJE
MALE

46,1
26,0

36,8
20,3

12,9
7,6

11,7
6,5

5,3
3,1

5,0
2,4

2009
UP UE0054

2009
UP UE0061

2009
UP UE0052

UE

VELIKE

Povprečno
št.
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo
49,5

Povprečno
št. rešenih
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo
37,7

Povprečno
št.
upravnih
zadev na
uradno
osebo
21,9

Povprečno
št. rešenih
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo
20,2

Povprečno
št.
upravnih
zadev na
uradno
osbeo
7,5

Povprečno
št. rešenih
upravnih
zadev v
reševanju
na uradno
osebo
6,2

SREDNJE

40,9

34,2

26,0

24,4

4,8

4,5

MALE

22,8

19,1

13,0

12,6

3,4

2,6

Vir: lasten
Enaka oziroma podobna informacija, torej »bolj obremenjene uradne osebe so bolj
učinkovite«, je razvidna tudi iz rezultatov analize, ki se je osredotočila na merjenje
obdobja, ki ga uradna oseba porabi, da reši upravno zadevo (od dne popolne vloge do
izdaje in vročitve odločbe oziroma sklepa stranki), in sicer:
•

v povprečju je uradna oseba, ki ima v reševanju manj upravnih zadev, bistveno
manj učinkovita kot uradna oseba, ki rešuje večje število upravnih zadev.
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Tabela 46: Povprečno število dni reševanja upravnih zadev

SKUPINA
UE

UP UE0054
2008
Povprečno št. rešenih upravnih
zadev na uradno osebo

VELIKE
SREDNJE

37,5
36,8

26,7
17,0

MALE

20,3

25,3

SKUPINA
UE

UP UE0052
2008
Povprečno št. rešenih upravnih
zadev na uradno osebo

UP UE0054
2008
Povprečno število dni
reševanja upravnih zadev

UP UE0052
2008
Povprečno število dni
reševanja upravnih zadev

VELIKE

5,9

10,0

SREDNJE
MALE

5,0
3,1

6,4
14,6

SKUPINA
UE

UP UE0061
2008
Povprečno št. rešenih upravnih
zadev na uradno osebo

UP UE0061
2008
Povprečno število dni
reševanja upravnih zadev

9,2

15,5

SREDNJE
MALE

11,7
6,5

7,5
13,4

SKUPINA
UE

UP UE0054
2009
Povprečno št. rešenih upravnih
zadev na uradno osebo

VELIKE

UP UE0054
2009
Povprečno število dni
reševanja upravnih zadev

VELIKE

37,7

22,7

SREDNJE

34,2

16,5

MALE

19,1

25,1

SKUPINA
UE

UP UE0052
2009
Povprečno št. rešenih upravnih
zadev na uradno osebo

UP UE0052
2009
Povprečno število dni
reševanja upravnih zadev

VELIKE

6,2

9,0

SREDNJE

2,5

10,3

2,6
UP UE0061
2009
Povprečno št. rešenih upravnih
zadev na uradno osebo

19,2
UP UE0061
2009
Povprečno število dni
reševanja upravnih zadev

VELIKE

20,2

8,2

SREDNJE

24,4

7,7

MALE

12,6

12,4

MALE
SKUPINA
UE

Vir: lasten
Iz podatkov v zgornji tabeli je razvidno, da skupina malih upravnih enot v vseh
kategorijah upravnih postopkov po storilnosti zaostaja za upravnimi enotami tako iz
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skupine srednjih kot iz skupine velikih upravnih enot. V povprečju je, če obravnavamo vse
kategorije upravnih postopkov skupaj, v letu 2008 in v letu 2009, najvišja stopnja
storilnosti izkazana v skupini srednje velikih upravnih enot.
Izjemno pomemben podatek za preveritev druge hipoteze, poleg vseh predhodno že
predstavljenih, je ugotovitev raziskave, ki posreduje informacije o številu upravnih zadev,
rešenih po preteku zakonitega roka. Povprečni delež upravnih zadev, ki so bile rešene po
preteku zakonitega roka, glede na vse rešene zadeve, je za vse skupine upravnih enot
skupaj, ločeno za leto 2008 in leto 2009, prikazan v Tabeli 47, ločeno za posamezne
skupine upravnih enot pa v grafičnih prikazih št. 8, 9 in 10.
Tabela 47: Delež upravnih zadev, rešenih po preteku zakonitega roka

UE

UP UE0054
2008
Delež upravnih zadev,
rešenih po preteku
zakonitega roka

UP UE0052
2008
Delež upravnih zadev,
rešenih po preteku
zakonitega roka

UP UE0061
2008
Delež upravnih zadev,
rešenih po preteku
zakonitega roka

5,2 %

1,3 %

6,4 %

Vse UE
2009
Vse UE

2009
5,1 %

2009
1,9 %

4,4 %

Vir: lasten
Graf 8: Delež upravnih zadev, rešenih po preteku zakonitega roka – UP UE0054

Vir: lasten
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Graf 9: Delež upravnih zadev, rešenih po preteku zakonitega roka – UP UE0061

Vir: lasten
Graf 10: Delež upravnih zadev, rešenih po preteku zakonitega roka – UP
UE0052

Vir: lasten
Iz podatkov zgoraj predstavljenih grafičnih prikazov vidimo, da od povprečne višine deleža
rešenih zadev po preteku zakonitega roka glede na vse rešene zadeve najbolj odstopajo
upravne enote iz skupine malih upravnih enot. Delež upravnih zadev, ki so bile v tej
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skupini upravnih enot rešene po preteku zakonitega roka, je v vseh treh obravnavanih
kategorijah upravnih postopkov ne samo nad povprečjem, temveč je, razen v kategoriji
postopkov izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte (UP UE0061), tudi največji.
Najmanjši delež upravnih zadev, katerih čas rešitve je prekoračil zakonito določen rok, je
v vseh treh obravnavanih kategorijah upravnih postopkov oziroma upravnih zadev
zabeležen v skupini srednjih upravnih enot, za katere je značilno tudi, da so vsi izračunani
deleži nižji od povprečnih vrednosti, ki veljajo za vse tri skupine upravnih enot skupaj
(Tabela 48).
Tabela 48: Odstopanja pri upravnih zadevah, rešenih po preteku zakonitega
roka

UE

UP UE0054
2008

UP UE0052
2008

UP UE0061
2008

VELIKE

+ 2,2 %

+ 0,4 %

+ 5,8 %

SREDNJE
MALE

- 2,6 %
+ 3,4 %

- 1,1 %
+ 2,2 %

- 2,6 %
+ 1,2 %

UE
VELIKE
SREDNJE
MALE

2009

2009

2009

+ 1,3

+ 0,6 %

+2%

- 2,3 %

-1%

-2,5 %

+ 4,8

+8%

+ 5,4 %

Vir: lasten
Ugotovitve raziskave, ki se je nanašala na ugotavljanje vpliva količine dela oziroma števila
upravnih zadev, ki so jih v obravnavanem obdobju reševale uradne osebe anketiranih
upravnih enot, na čas rešitve, so, izhajajoč iz vseh dobljenih rezultatov analiz in njihove
medsebojne primerjave pokazale, da pričakovano pravilo »večje število upravnih zadev v
reševanju – več porabljenega časa za rešitev« oziroma »večje število upravnih zadev v
reševanju – manj rešenih upravnih zadev«, za vse tri skupine sodelujočih upravnih enot
ne velja. To dejstvo oz. to ugotovitev potrjuje tudi sklepna ugotovitev, in sicer:
•
•

povečanje števila upravnih zadev v reševanju ne povzroča trenda upadanja deleža
rešenih upravnih zadev, in
povečanje števila rešenih zadev ne povzroča trenda povečanja upravnih zadev,
rešenih po preteku zakonitega roka, oziroma trend povečanja upravnih zadev ni
sorazmeren s trendom povečanja upravnih zadev, rešenih po preteku zakonitega
roka.
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Tabela 49: Razlika v odstotkih rešenih upravnih zadev
UE

Vse UZ v
reševanju

2008

Indeks
2008/
2009

Vse rešene UZ

2009

2008

Razlika v
odstotku
rešenih UZ
2008/2009

2009

VELIKE

5188

5761

111,0

3840

4790

+ 9,0 %

SREDNJE
MALE

6432
1721

7179
1870

111,6
108,7

5348
1373

6307
1612

+ 4,0 %
+ 6,2 %

Vir: lasten
Tabela 50: Razlika v odstotku rešenih upravnih zadev in rešenih upravnih
zadev po preteku zakonitega roka
UE

Št. rešenih UZ
2008

2009

Delež UZ rešenih
po zakonitem roku
2008
2009

Razlika v deležu
2008/2009

VELIKE

3840

4790

7,7 %

5,8 %

- 1,9 %

SREDNJE

5348

6307

2,4 %

2,3 %

- 0,1 %

MALE

1373

1612

8,1 %

9,7 %

+ 1,6 %

Vir: lasten
Zanimivo je, da je do podobnih ugotovitev oziroma zaključkov prišel tudi Pečar (1999) v
svoji raziskavi, ki jo je izvedel glede učinkovitosti upravnih enot na področju okolja in
prostora. Med drugim je ugotovil:
−
−
−

da imajo tiste upravne enote, ki rešijo večji delež upravnih zadev, tudi višjo
produktivnot,
pri povečanju obsega vlog se hitrost reševanja le-teh ne povečuje,
za velike upravne enote je značilno, da produktivnost narašča vzporedno s
številom vlog.

6.1.3 VPLIV OBREMENJENOSTI NA OBSEG IN VRSTO (NE)ZAKONITOSTI
Rezultati analize odgovorov, posredovanih v okviru drugega sklopa anketnih vprašanj, ki
so pomembni za preverjanje tretje hipoteze, so bili podrobno in natančno posredno
predstavljeni že v obeh predhodnih točkah, zato se v tej točki že ugotovljena in dokazana
dejstva ne bodo ponavljala. Predstavitev dejstev bo vključevala kumulativni prikaz za
dokazovanje zadnje hipoteze pomembnih podatkov, in sicer podatkov, ki se nanašajo na
informacije o količini oziroma številu rešenih upravnih zadev na upravnem področju izdaje
gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora (v
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obravnavanem obdobju) ter podatkov, na podlagi katerih je možno identificirati vpliv
količine dela na obseg napak, zagrešenih pri sprejemanju upravnih odločitev.
V letu 2008 in v letu 2009 so uradne osebe vseh v raziskavi sodelujočih upravnih enot, na
obravnavanem upravnem področju odločile v 23159 upravnih zadevah. Od 759 vloženih
pritožb, s katerimi so stranke izpodbijale pravilnost odločitev, jih je bilo v letu 2008 in v
letu 2009 skupaj obravnavanih 716, rešenih pa 645. 120 pritožb je bilo rešenih že na prvi
stopnji, torej so jih rešile upravne enote same (94 pritožb je bilo zavrženih, 26 pa ugodno
rešenih), 596 pa jih je bilo v reševanje odstopljenih resornemu ministrstvu. Le-to je v
obravnavanem obdobju zaključilo postopke presoje upravičenosti pritožb v 525 primerih,
od katerih jih je 237 zavrnilo, v 220 primerih so bile zadeve vrnjene v ponovno odločanje
upravnim enotam, v 32 primerih pa je ministrstvo odločilo samo.
Podatki, ki so grafično prikazani v nadaljevanju (Graf 11, 12, 13, 14), vključujejo zbirne
kumulativne informacije o številu storjenih napak pri odločanju na obravnavanem
področju, ki so bile v okviru pritožbenih postopkov identificirane v upravni enoti sami s
strani organa druge stopnje in v tožbenih postopkih, torej s strani sodne veje oblasti.
Podatki so v navedenih treh grafičnih prikazih prikazani ločeno glede na leto identifikacije,
v Grafu 14 pa kumulativni podatki za obe obravnavani leti skupaj. V letu 2008 in v letu
2009 je bil pri upravnem odločanju na področju izdaje gradbenih dovoljenj UP UE0054
največji delež napak, ugotovljenih v pritožbenih in tožbenih postopkih, glede na vse
rešene upravne zadeve, in sicer v obeh obravnavanih letih, zabeležen v skupini malih
upravnih enot.
Graf 11 : Delež napak, ugotovljenih v pritožbenih in tožbenih postopkih, glede
na vse rešene upravne zadeve – UP UE0054

Vir: lasten
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V letu 2008 in v letu 2009 je bil pri upravnem odločanju na področju izdaje gradbenih
dovoljenj UP UE0061 najmanjši delež napak, ki so bile ugotovljene v tožbenih in
pritožbenih postopkih, glede na vse rešene upravne zadeve v obeh letih zabeležen v
skupini malih upravnih enot, največji pa v letu 2009, in sicer v skupini velikih upravnih
enot.
Graf 12 : Delež napak, ugotovljenih v pritožbenih in tožbenih postopkih glede
na vse rešene upravne zadeve – UP UE0061

Vir: Lasten
V obravnavanem obdobju je bil pri odločanju na področju odmere nadomestil zaradi
uzurpacije in degradacije prostora UP UE0052 največji delež napak, ugotovljenih v
pritožbenih in tožbenih postopkih, glede na vse rešene upravne zadeve, zabeležen v letu
2008 v skupini srednjih upravnih enot, najmanjši pa v letu 2009, prav tako v skupini
srednjih upravnih enot.
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Graf 13 : Delež napak, ugotovljenih v pritožbenih in tožbenih postopkih glede
na vse rešene upravne zadeve – UP UE0052

Vir: lasten
Med podatki, ki so v predhodnih treh grafičnih prikazih prikazani ločeno po posameznih
skupinah upravnih enot (glede na leto identifikacije in glede na vrsto upravne zadeve),
razen na področju izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne oziroma manj zahtevne objekte,
ki se nanašajo na skupino malih upravnih enot, kot je razvidno iz Grafa 14, večjih oziroma
občutnejših razlik ni.
Graf 14: Delež napak, ugotovljenih v pritožbenih in tožbenih postopkih, glede
na vse rešene upravne zadeve

Vir: lasten
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Podrobnejši pregled rezultatov opravljenih analiz, ki se bodisi neposredno bodisi posredno
nanašajo na informacije, ki so relevantne za preveritev zadnje hipoteze, razkrivajo še
naslednje pomembne podatke:
•

največji delež napak, ki so bile s strani resornega organa (organa druge stopnje)
ugotovljene pri presoji zakonitosti upravnih odločitev organa prve stopnje, torej
upravnih enot, je bil v obravnavanem obdobju (2008, 2009) ugotovljen − v
skupini malih upravnih enot pri izdaji gradbenih dovoljenj za zahtevne oziroma
manj zahtevne objekte (UP UE0054), v skupini velikih in v skupini malih upravnih
enot pri izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte (UP UE0061) in v skupini
malih upravnih enot pri izdaji upravnih odločitev vezanih na odmero nadomestila
zaradi degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0052).

Tabela 51: Delež ugodno rešenih pritožb s strani organa druge stopnje, glede
na vse rešene upravne zadeve upravnih enot
Delež ugodno rešenih
pritožb pri organu druge
stopnje/glede na vse
rešene UZ
2008

2009

VELIKE
SREDNJE

UP UE0054
0,14 %
0,83 %
0,76 %
0,78 %

MALE

1,67 %

VELIKE
SREDNJE

UP UE0052
0,23 %
0,44 %
0,79 %
0,45 %

MALE

0,88 %

VELIKE
SREDNJE

UP UE0061
0,23 %
0,10 %
0,79 %
0,08 %

MALE

0,88 %

1,89 %

1,60 %

0,16 %

Vir: lasten
Enaka oziroma podobna situacija je bila zaznana tudi pri analizi tožbenih postopkov. V
vseh treh skupinah upravnih enot je bil delež s strani sodne veje oblasti identificiranih
napak v upravnih odločitvah primerljiv in večjih odstopanj oziroma razlik ni bilo zaznanih.
Največji delež napak, evidentiranih oziroma identificiranih v okviru tožbenih postopkov,
glede na vse rešene zadeve, je bilo ugotovljenih pri odločitvah, vezanih na izdajo
gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte UP UE0061, in sicer v skupini malih upravnih
enot (0,07 %).
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Ker so za preveritev zadnje hipoteze, poleg količine oziroma števila zagrešenih napak pri
sprejetih upravnih odločitvah, ki so bile ugotovljene v okviru pritožbenih in tožbenih
postopkov, pomembne tudi informacije, izhajajoče iz v nalogi že predstavljenih in
zapisanih rezultatov analiz obremenjenosti posamezne skupine upravnih enot, natančneje
uradnih oseb, ki so vodile upravne postopke in odločale o upravnih zadevah iz
obravnavanega področja, se le-te v nadaljevanju predstavljajo kumulativno, torej količina
rešenih upravnih zadev (število), obremenjenost uradnih oseb (povprečno število rešenih
upravnih zadev na uradno osebo) in delež zagrešenih napak. Informacije, ki izhajajo iz
podatkov v spodnji tabeli, pričajo o tem, da manj obremenjena uradna oseba pri
reševanju upravnih zadev stori največji delež napak.
Tabela 52: Vse rešene upravne zadeve, število rešenih upravnih zadev na
uradno osebo, delež napak glede na vse rešene upravne zadeve
2008 in 2009
Število rešenih
Delež napak glede
upravnih zadev na
na vse rešene
uradno osebo
zadeve
UP UE0054

Vse rešene
upravne zadeve
UE
VELIKE

5494

75,2

0,95 %

SREDNJE

7101

71,0

0,66 %

MALE

1,89 %

1851

39,4

UE
VELIKE

828

UP UE0052
12,1

0,90 %

SREDNJE

950

9,5

1,15 %

MALE

238

5,1

1,68 %

UE
VELIKE
SREDNJE
MALE

UP UE0061
2143
3604

29,4
36,0

0,23 %
0,16 %

896

19,0

0,10 %

Vir: lasten
Iz podatkov, ki izhajajo iz rezultatov analiz, ki so bile v okviru raziskave opravljene, je bil
preverjen tudi vpliv »gibanja« količine rešenih upravnih zadev na morebitno spreminjanje
višine kumulativnega deleža storjenih napak, torej napak, ki so jih v okviru pritožbenih
postopkov identificirale bodisi upravne enote same bodisi organ druge stopnje, in napak,
ki so bile identificirane s strani sodne veje oblasti v okviru tožbenih postopkov. Ponovno je
bilo ugotovljeno, da enotnega pravila, ki bi bilo posledica logičnega dejstva »več upravnih
zadev – več napak«, »manj upravnih zadev – manj napak«, ni. Iz spodnje tabele je
namreč razvidno, da pravilo »več upravnih zadev – več napak«, velja le v štirih od devetih
obravnavanih situacij, in sicer pri upravnih odločitvah izdaje gradbenih dovoljenj za
nezahtevne objekte (UP UE 0061) ter pri upravnih odločitvah odmere nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0052), ki so bile izdane v skupini velikih in v
skupini malih upravnih enot . Pravilo »manj upravnih zadev – manj napak« pa je bilo

158

evidentirano le v primeru izdaje odločb o nadomestilu zaradi degradacije in uzurpacije
prostora (UP UE0052) v skupini srednjih upravnih enot.
Kumulativna obravnava različnih skupin podatkov, pridobljenih v okviru raziskave, je
posredovala informacijo, da je vpliv količine upravnih zadev na količino storjenih napak, v
praksi lahko različen, in sicer (Tabela 53):
•
•
•
•

več upravnih zadev – več napak,
manj upravnih zadev – manj napak,
več upravnih zadev – manj napak,
manj upravnih zadev – več napak.

Tabela 53: Delež napak v upravnih postopkih glede na vse rešene zadeve (2008
in 2009)
2008
Število rešenih
zadev

2009
Delež napak
glede na vse
rešene zadeve

Število rešenih
zadev

Delež napak
glede na vse
rešene zadeve

1,45 %
0,87 %

2753
3423

1,02 %
0,99 %

1,78 %

896

2,00 %

UP UE0054
UE
VELIKE
SREDNJE
MALE

2741
3678
955

UE

UP UE0052

VELIKE

428

0,70 %

454

1,10 %

SREDNJE
MALE

501
113

1,59 %
0,88 %

449
125

0,66 %
2,40 %

0,15 %

1472

0,27 %

1169

0,26 %

2435

0,16 %

305

0,00 %

591

0,16 %

UE
VELIKE
SREDNJE
MALE

UP UE0061
671

Vir: lasten
V okviru nadaljnjega preverjanja zadnje hipoteze sta bili posebej preverjeni dve tako
imenovani neobičajni situaciji, in sicer − »več upravnih zadev – manj napak« in »manj
upravnih zadev – več napak«. Navedeni situaciji sta bili, kot je razvidno iz spodnje tabele,
zabeleženi, prva v vseh treh skupinah upravnih enot pri odmeri nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora, (UP UE0061), druga pa v skupini srednjih in malih
upravnih enot pri izdaji gradbenih dovoljenj za zahtevne objekte (UP UE0054).
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Tabela 54: Delež napak glede na vse rešene upravne zadeve (po vrsti
upravnega postopka)
2008
Število
rešenih
zadev

2009

Število
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo

UE

Delež
napak
glede na
vse
rešene
zadeve

Število
rešenih
zadev

Število
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo

Delež
napak
glede na
vse
rešene
zadeve

UP UE0054

VELIKE
UE

2741

37,5

1,45 %
2753
UP UE0061

SREDNJE

1169

11,7

0,26 %

2435

37,7

1,02 %

7,7

0,16 %

Vir: lasten
Tabela 55: Delež napak glede na vse rešene upravne zadeve (po vrsti
upravnega postopka)
2008
Število
rešenih
zadev

2009

Število
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo

Delež
napak
glede na
vse
rešene
zadeve

Število
rešenih
zadev

Število
rešenih
upravnih
zadev na
uradno
osebo

Delež
napak
glede na
vse
rešene
zadeve

UP UE0054
UE
SREDNJE
MALE

3678

36,8

0,87 %

3423

34,2

0,99 %

955

20,3

1,78 %

896

19,1

2,00 %

Vir: lasten
Iz rezultatov raziskav razlogi za ugotovljena dejstva, ki so prikazana v grafičnih prikazih (v
tabelah in grafih) kljub križanju podatkov in kljub medsebojni primerjavi različnih entitet
upravnega dela (število vseh upravnih zadev, število rešenih upravnih zadev,
obremenjenost uradnih oseb, število napačnih odločitev), niso bili identificirani, kar
potrjuje že predhodno navedeno trditev, da pravilo »več upravnih zadev – več napak«,
velja le v štirih od devetih obravnavanih situacijah, in sicer pri upravnih odločitvah izdaje
gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte (UP UE 0061) ter pri upravnih odločitvah
odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0052), ki so bile
izdane v skupini velikih in v skupini malih upravnih enot. Pravilo »manj upravnih zadev –
manj napak« pa je bilo evidentirano le v primeru izdaje odločb o nadomestilu zaradi
degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0052) v skupini srednjih upravnih enot.
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6.2 PREVERITEV HIPOTEZ
Na začetku raziskave so bile postavljene tri hipoteze, katerih pravilnost oziroma
nepravilnost bo zaradi prepletenosti in močne soodvisnosti vseh v nalogi obravnavanih
dejavnikov, ki po predvidevanjih pomembno vplivajo na pravno procesno pravilnost
vodenja upravnih postopkov in odločanja o upravnih zadevah s področja izdaje gradbenih
dovoljenj in s področja odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora,
preverjena kumulativno, s čimer bo zagotovljeno pregledno, izčrpno in ne ponavljajoče se
navajanje dejstev in dokazov.
Hipoteze:
•

H 1 → Izobrazbena struktura uradnih oseb, ki v upravni enoti vodijo in odločajo v
upravnih postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora, vpliva na vrsto in obseg napak, storjenih v
navedenih postopkih.

•

H 2 → Število upravnih postopkov oziroma upravnih zadev izdaje gradbenih dovoljenj
in odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji
vodijo in o njih odločajo upravne enote, ne vpliva na čas reševanja upravnih zadev.

•

H 3 → Število upravnih postopkov oziroma upravnih zadev izdaje gradbenih dovoljenj
in odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji
vodijo in o njih odločajo upravne enote, ne vpliva na delež s strani drugostopenjskega
organa potrjenih upravnih odločitev in tudi ne na delež potrjenih odločitev v upravnem
sporu.

Pri preverjanju teh hipotez lahko ugotovimo naslednje:
H 1: Analiza odgovorov, ki so jih anketirane upravne enote posredovale na prvi sklop
anketnih vprašanj, in analiza ostalih odgovorov, ki so bili enako kot prvi relevantni za
ugotavljanje vpliva stopnje in smeri izobrazbe uradnih oseb na pravno procesno pravilnost
odločanja v upravnih zadevah izdaje gradbenih dovoljenj (UP UE0054, UP UE0061) in
odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0054), je posredovala
naslednje pomembne informacije:
•

v skupini malih upravnih enot je kadrovska struktura glede smeri (vrste) izobrazbe,
izhajajoč iz vsebine obravnavanih upravnih postopkov, najbolj ugodna. Največji je
delež kadrov oziroma uradnih oseb, ki imajo upravno smer izobrazbe, in sicer je le-ta
za 2,8 % višji, kot je delež v skupini srednjih upravnih enot in le za 0,2 % nižji kot v
skupini velikih upravnih enot. Enako kot je v skupini velikih in srednjih upravnih enot
je tudi v skupini malih upravnih enot uradnih oseb s pravno smerjo izobrazbe,
presenetljivo pa je, da ima ta skupina največji delež uradnih oseb, katerih izobrazba
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•

•

•

•

je gradbene smeri. Le-teh je v malih upravnih enotah 3,8 % več kot v velikih in za 3,0
% več kot v skupini srednjih upravnih enot, kar pomeni, da so moja lastna
predvidevanja, ki so bila podprta tudi z mnenjem sogovornice ene izmed upravnih
enot, da za kader s pravno ali z gradbeno izobrazbo upravne enote niso najbolj
zaželen oziroma najbolj zanimiv delodajalec, vendarle ne zdržijo,
v skupini velikih upravnih enot je kadrovska struktura glede stopnje izobrazbe najbolj
ugodna oziroma najboljša. Od povprečnih vrednosti navzgor odstopajo v dveh
pomembnih kategorijah, in sicer → V/UN in V/S,UN/M. Zaposlenih oziroma uradnih
oseb s srednješolsko izobrazbo, za razliko od skupine srednjih in malih upravnih enot,
ki v tej skupini izobrazbe odstopata od povprečja navzgor, sploh nimajo. Najnižjo
stopnjo izobrazbe v povprečju posedujejo uradne osebe v skupini malih upravnih
enot, ki imajo največji delež uradnih oseb s srednješolsko izobrazbo in najmanjši
delež uradnih oseb z izobrazbo četrte (najvišje) stopnje (V/S,UN/M),
največji delež pritožb, ki so bile rešene v korist strank, glede na vse rešene zadeve v
obravnavanem obdobju (2008, 2009), je bil kljub ugotovljeni najnižji stopnji
obremenjenosti uradnih oseb zabeležen v skupini malih upravnih enot, in sicer je le-ta
1,5 %. Od deleža, ki je bil zabeležen v skupini velikih upravnih enot, je le-ta višji za
0,6 %, od deleža, ki je bil zabeležen v skupini srednjih upravnih enot, pa za 0,8 %,
največ napak pri vodenju upravnih postopkov oziroma pri sprejemanju upravnih
odločitev izdaje gradbenih dovoljenj (UP UE0054, UP UE0061) in odločitev, vezanih
na odmero nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0054), je bilo
v okviru pritožbenih postopkov na drugi stopnji ugotovljenih v zvezi s kršenjem
določb materialne zakonodaje in na področju ugotavljanja dejanskih stanj. Od
povprečja, ki se nanaša na število napak, zabeleženih na področju kršenja materialne
zakonodaje, najbolj, in sicer navzgor, odstopa skupina malih upravnih enot (za 17,4
%), največ napak pri ugotavljanju dejanskih stanj je evidentiranih v skupini srednjih
upravnih enot (odstopanje od povprečja je 16,6 %), največji delež napak, vezanih na
kršitve procesnih predpisov, pa v skupini velikih upravnih enot (za 5,3 % več, kot je
izračunano povprečje za vse tri skupine upravnih enot),
iz podatkov raziskave je razvidno, da je bil delež odpravljenih upravnih odločitev na
podlagi sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije glede na vse rešene zadeve v
obravnavanem obdobju največji v skupini malih upravnih enot (0,07 %), najmanjši pa
v skupini srednjih upravnih enot (0,04 %).

Postavljena hipoteza, da izobrazbena struktura uradnih oseb, ki v upravni enoti
vodijo in odločajo v upravnih postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in v
postopkih odmere nadomestila zaradi degradacije in uzurpacije prostora,
vpliva na vrsto in obseg napak, storjenih v navedenih postopkih, je bila v
raziskavi ZAVRNJENA.
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Obrazložitev:
V skupini malih upravnih enot je kadrovska struktura glede smeri (vrste) izobrazbe,
izhajajoč iz vsebine obravnavanih upravnih postopkov, najbolj ugodna. Razpolagajo
namreč s povsem enakim številom uradnih oseb s pravno izobrazbo kot skupini velikih in
srednjih upravnih enot, od povprečja navzgor odstopajo po številu uradnih oseb z upravno
izobrazbo in po številu uradnih oseb z izobrazbo gradbene smeri. Kljub ugodni kadrovski
strukturi, ki je bila glede smeri izobrazbe zabeležena v malih upravnih enotah, se pri
slednjih ugotavlja večje število napak v upravnih odločitvah kot v skupini velikih in
srednjih upravnih enot, kajti ugotovljeno je bilo, da je bil delež pritožb in delež tožb, ki so
bile rešene v korist strank, glede na vse rešene zadeve v obravnavanem obdobju (2008,
2009) v tem okolju največji.
Najbolj nasprotujoči si oziroma kontradiktorni ugotovitvi raziskave sta ugotovitvi, da kljub
zelo ugodni kadrovski strukturi glede smeri izobrazbe uradne osebe malih upravnih enot
največ napak zagrešijo na področju kršenja materialne zakonodaje, torej na področju, kjer
se predvideva, da kader z izobrazbo gradbene smeri, katerega delež je bil v malih
upravnih enotah največji, bistveno bolj obvlada razumevanje materialnih predpisov s
področja graditve objektov in zna bistveno bolj »brati« projektno dokumentacijo.
Vzroki ugotovitev, navedenih v predhodnih dveh odstavkih, so po podatkih, ki izhajajo iz
rezultatov opravljenih analiz, očitno v stopnji izobrazbe, ki je v malih upravnih enotah
najnižja, a širitev tega dejstva oziroma te ugotovitve na obe preostali skupini upravnih
enot izpodbijata dve ugotovitvi:
•

•

v skupini srednjih upravnih enot je po podatkih raziskave, poleg izjemno visokega
deleža uradnih oseb, ki imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (V/UN −
66 %), zabeležena tudi ugodna kadrovska struktura, kajti delež uradnih oseb, ki
imajo gradbeno smer izobrazbe, je kar 20,0 %. Kljub temu pa je največji delež
zagrešenih napak zabeležen na področju ugotavljanja dejanskih stanj, torej na
področju, kjer lahko dela in naloge opravljajo le kadri z najmanj navedeno stopnjo
izobrazbe (najbolj zahtevni upravni postopki), in kjer se predvideva, da uradne
osebe z izobrazbo gradbene smeri zaradi strokovnih znanj, ki jih imajo, lažje in
bolj pravilno razumejo gradbeno terminologijo in gradbeno oziroma projektno
dokumentacijo,
v skupini velikih in srednjih upravnih enot, kjer je delež uradnih oseb, ki imajo
bodisi pravno bodisi upravno smer izobrazbe, visok, in kjer je zelo ugodna tudi
kadrovska struktura glede stopnje izobrazbe, je delež napak, zabeleženih na
področju kršenja procesne zakonodaje, bistveno višji kot v skupini malih upravnih
enot.
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H 2: Analiza odgovorov, ki so jih anketirane upravne enote posredovale na drugi sklop
anketnih vprašanj, in analiza ostalih odgovorov, ki so bili enako kot odgovori na vprašanja
drugega sklopa anketnega vprašalnika relevantni za ugotavljanje vpliva količine upravnih
zadev s področja izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne
objekte, ter upravnih zadev odmer nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora
na čas reševanja le-teh, je posredovala naslednje pomembne informacije:
•

•

•

•

uradne osebe, katerih stopnja obremenjenosti je višja, izkazujejo višjo storilnost
oziroma višjo učinkovitost, kajti informacije, ki izhajajo iz opravljenih analiz, pričajo o
tem, da uradne osebe skupine srednjih in skupine velikih upravnih enot, na katere v
reševanje v povprečju odpade večje število upravnih zadev, v povprečju izkazujejo
tudi večje število rešenih upravnih zadev. Razen v kategoriji UP UE0061 (2008) je leto v navedenih dveh skupinah upravnih enot v obeh obravnavanih letih bistveno večje
kot v skupini malih upravnih enot, kjer je bila obremenjenost uradnih oseb v
povprečju najnižja,
povprečni čas reševanja upravnih zadev je krajši pri uradnih osebah, katerih količina
zadev v reševanju je večja. Najdaljši povprečni čas reševanja upravne zadeve je bil
tako v letu 2008 kot v letu 2009 zabeležen v skupini malih upravnih enot (2008 −
25,3 dneva, 2009 − 25,1 dneva), najkrajši pa v skupini srednjih upravnih enot (2008
− 6,4 dneva, 2009 − 7,7 dneva),
v upravnih enotah, kjer je količina upravnih zadev v reševanju večja in kjer je višja
tudi obremenjenost uradnih oseb, ki je seveda, poleg količine oziroma števila
upravnih zadev, odvisna tudi od števila uradnih oseb, ki te zadeve rešujejo, je delež
upravnih zadev, ki so rešene po preteku zakonitega roka, najmanjši. Podatek
potrjujejo v raziskavi ugotovljene informacije, iz katerih nesporno izhaja, da skupini
srednjih in velikih upravnih enot v povprečju za leti 2008 in 2009 izkazujeta bistveno
nižje deleže rešenih upravnih zadev po zakonitem roku, kot to velja za skupino malih
upravnih enot, katerih uradne osebe so glede na število upravnih zadev v reševanju
manj obremenjene in manj učinkovite (delež rešenih zadev na uradno osebo). Kljub
največjemu številu rešenih zadev v obeh poročevalskih letih torej v letu 2008 in v letu
2009, skupina srednjih upravnih enot izkazuje najmanjši delež upravnih zadev, ki so
bile rešene po preteku zakonitega roka,
večje število upravnih zadev, ki jih upravna enota prejme v reševanje, očitno ne
vpliva na delež rešenih upravnih zadev. Navedeno trditev podpirajo ugotovitve
raziskave, in sicer ugotovitve, ki pričajo o tem, da je bil kljub večjemu pripadu
upravnih zadev, ki so ga vse tri skupine upravnih enot zabeležile v letu 2009, delež
rešenih upravnih zadev v vseh treh kategorijah upravnih postopkov višji (odstotek
povečanja števila upravnih zadev z 2008 na 2009: V − 11 %, S – 11,6 %, M – 8,7 %;
odstotek povečanja deleža rešenih upravnih zadev v letu 2009: V – 7,2 %, S – 4,9 %,
M – 6,4 %).
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Postavljena hipoteza, da število upravnih postopkov oziroma upravnih zadev
izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil zaradi degradacije in
uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji vodijo in o njih odločajo upravne
enote, ne vpliva na čas reševanja upravnih zadev, SE JE V RAZISKAVI ZA
SKUPINO VELIKIH IN ZA SKUPINO SREDNJIH UPRAVNIH ENOT POTRDILA, ZA
SKUPINO MALIH UPRAVNIH ENOT PA JE BILA POSTAVLJENA HIPOTEZA
ZAVRNJENA.
Obrazložitev:
Informacije, ki izhajajo iz rezultatov analiz, ki so bile izvedene v okviru raziskave, jasno in
nedvoumno pričajo o tem, da sta obremenjenost uradnih oseb in stopnja učinkovitosti v
močni medsebojni odvisnosti. Slednje potrjuje v raziskavi dokazano dejstvo, da večja
obremenjenost uradnih oseb, torej večje število upravnih zadev, ki jih le ta-rešuje, pomeni
tudi večje število rešenih upravnih zadev, kar posredno pomeni:
-

večje število upravnih zadev v reševanju ne podaljšuje časa reševanja le-teh,
čas reševanja se ob večjem številu upravnih zadev zmanjšuje,
ob večjem številu rešenih upravnih zadev se zmanjšuje delež upravnih zadev, ki so
rešene po preteku zakonitega roka.

Značilnosti, ki so bile z vidika upravnega poslovanja v delu, ki je bil namenjen preverjanju
druge hipoteze, evidentirane oziroma zaznane v skupini malih upravnih enot, od zgoraj
navedenih treh ugotovitev odstopajo, kajti v slednjih izsledki raziskave preverjeno
izkazujejo najmanjšo stopnjo obremenjenosti uradnih oseb, najmanjšo stopnjo rešenih
zadev na uradno osebo, najvišji delež upravnih zadev, ki so rešene po preteku zakonitega
roka, in najdaljši povprečni čas reševanja upravne zadeve v vseh kategorijah v nalogi
obravnavanih upravnih postopkov, kar posredno pomeni, da vse tri navedene ugotovitve,
ki so bile potrjene za skupino velikih in za skupino srednjih upravnih enot, za skupino
malih upravnih enot sicer veljajo, a obratno:
-

manjše število upravnih zadev v reševanju podaljšuje čas reševanja le-teh,
čas reševanja se ob manjšem številu upravnih zadev podaljšuje,
ob manjšem številu rešenih upravnih zadev se povečuje delež upravnih zadev, ki
so rešene po preteku zakonitega roka.

Vzrok ugotovljenim dejstvom, ki veljajo za skupino malih upravnih enot, je mogoče
poiskati v naslednjih trditvah:
•

dela in naloge je med uradne osebe v srednjih, predvsem pa med uradne osebe v
velikih upravnih enotah zaradi obsega dela oziorma zaradi števila upravnih zadev
znotraj obravnavanega področja mogoče razporediti bolj določno oziroma bolj
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•

specializirano, kar pomeni, da narava dela posamezne uradne osebe ni tako
interdisciplinarna kot uradne osebe v skupini malih upravnih enot,
iz izkazane dokaj nizke stopnje obremenjenosti uradnih oseb iz skupine malih
upravnih enot, ki dela in naloge na obravnavanem področju opravljajo, je
pričakovano sklepati, da se njihova polna zaposlenost morebiti dosega z
opravljanjem del in nalog še z drugih področij dela upravne enote.

H 3: Analiza vseh odgovorov, pridobljenih v okviru opravljene raziskave, torej v okolju
štiridesetih upravnih enot, ki so bili pomembni za potrditev oziroma za ne-potrditev tretje
postavljene hipoteze, je posredovala naslednje informacije:
•

•

•

•

skupina malih upravnih enot, izhajajoč iz rezultatov opravljenih analiz anketnih
odgovorov, na področju vodenja upravnih postopkov oziroma odločanja o upravnih
zadevah iz vseh v nalogi obravnavanih kategorij upravnih postopkov izkazuje najnižjo
stopnjo obremenjenosti uradnih oseb (delež rešenih zadev na uradno osebo/glede na
vse rešene upravne zadeve), vendar kljub temu pri reševanju upravnih zadev stori
največji delež napak. Le-ta je bil kot največji v okviru pritožbenih postopkov s strani
organa druge stopnje identificiran pri vseh obravnavanih upravnih postopkih (UP
UE0054, 0052, 0061),
upravne enote iz skupine velikih in iz skupine srednjih upravnih enot, ki na uradno
osebo, razporejeno na delovno področje, analizirano v okviru raziskave, pri reševanju
upravnih zadev izdaje gradbenih dovoljenj za zahtevne in manj zahtevne objekte (UP
UE0054) in pri reševanju upravnih zadev, vezanih na odmero nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora (UP 0052), izkazujejo visoko obremenjenost
(občutno višjo kot v skupini malih upravnih enot), pri sprejemanju odločitev v
povprečju zagrešijo manj napak,
pri preverjanju medsebojne odvisnosti števila rešenih upravnih zadev in deleža
storjenih oziroma zagrešenih napak, torej napak, ki so jih v okviru pritožbenih
postopkov identificirale bodisi upravne enote same bodisi organ druge stopnje, in
napak, ki so bile identificirane s strani sodne veje oblasti v okviru tožbenih postopkov,
je bilo ugotovljeno, da enotnega pravila, ki bi bil posledica logičnega dejstva »več
upravnih zadev – več napak«, »manj upravnih zadev – manj napak«, ni. Pravilo »več
upravnih zadev – več napak« je bilo potrjeno zgolj v štirih od devetih obravnavanih
situacij, in sicer pri upravnih odločitvah izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne
objekte (UP UE 0061) ter pri upravnih odločitvah odmere nadomestil zaradi
degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0052), ki so bile izdane v skupini velikih in v
skupini malih upravnih enot. Pravilo »manj upravnih zadev – manj napak« pa je bilo
evidentirano le v primeru izdaje odločb o nadomestilu zaradi degradacije in uzurpacije
prostora (UP UE0052) v skupini srednjih upravnih enot,
nesporna je ugotovitev, da manj obremenjena uradna oseba, torej uradna oseba, ki
rešuje manjše število upravnih zadev:
- v povprečju opravi manj dela,
- za delo porabi več časa,
- pri delu stori več napak.
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Postavljena hipoteza, da število upravnih postopkov oziroma upravnih zadev
izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil zaradi degradacije in
uzurpacije prostora, ki jih na prvi stopnji vodijo in o njih odločajo upravne
enote, ne vpliva na delež s strani drugostopenjskega organa potrjenih upravnih
odločitev in tudi ne na delež potrjenih odločitev v upravnem sporu, SE JE V
RAZISKAVI ZA SKUPINO VELIKIH IN ZA SKUPINO SREDNJIH UPRAVNIH ENOT
POTRDILA, ZA SKUPINO MALIH UPRAVNIH ENOT PA JE BILA POSTAVLJENA
HIPOTEZA ZAVRNJENA.
Obrazložitev:
Informacije, ki izhajajo iz rezultatov vseh opravljenih analiz anketnih in medsebojnih
primerjav odgovorov, pridobljenih v okviru izvedene raziskave, jasno in nedvoumno
pričajo o tem, da število upravnih postopkov oziroma upravnih zadev, ki jih s področja
izdaje gradbenih dovoljenj (UP UE0054, UP UE0061) in s področja odmere nadomestil
zaradi degradacije in uzurpacije prostora (UP UE0052) na prvi stopnji vodijo upravne
enote, ne vpliva na delež napak, identificiranih pri presoji upravnih odločitev organa prve
stopnje, s strani organa druge stopnje oziroma s strani sodne veje oblasti. Slednje
dokazuje v raziskavi dokazano dejstvo, da upravne enote, katerih obseg dela je na
obravnavanem področju večji, oziroma katerih število rešenih upravnih zadev je večje, v
povprečju izdajo manj nepravilnih oziroma nezakonitih upravnih odločb.
Navedeno v predhodnem odstavku velja (povprečje izračunano za vse kategorije
obravnavanih upravnih odločitev za leto 2008 in za leto 2009 skupaj) za skupino velikih in
za skupino srednjih upravnih enot, medtem ko za skupino malih upravnih enot, izhajajoč
iz izračunanega povprečja za vse tri kategorije obravnavanih upravnih zadev (2008 in
2009 skupaj), velja obratna ugotovitev, kajti ob manjšem deležu rešenih upravnih zadev
glede na vse zadeve v reševanju in ob manjši obremenjenosti uradnih oseb (število
rešenih zadev na uradno osebo/glede na vse rešene zadeve), upravne enote iz te skupine
izdajo več nepravilnih oziroma nezakonitih upravnih odločb.
Vzroke za ugotovljena dejstva, torej vzroke, da manj obremenjena uradna oseba, torej
uradna oseba, ki rešuje manjše število upravnih zadev, v povprečju opravi manj dela, za
delo porabi več časa in pri delu stori več napak, je mogoče poiskati v delovnih izkušnjah.
Zaradi manjšega števila upravnih zadev, ki jih rešuje, uradna oseba namreč poseduje
manj delovnih izkušenj in s tem manj uporabnega znanja za reševanje različno zapletenih
in zahtevnih upravnih zadev.

167

7 PRIČAKOVANI PRISPEVEK K STROKI, ZNANOSTI TER
PRAKSI

7.1 PRIČAKOVANI
PRISPEVEK
REZULTATOV V PRAKSI

K

STROKI

IN

UPORABNOST

Magistrsko delo je namenjeno boljšemu in bolj poglobljenemu pregledu stanja na
področju upravnega poslovanja upravnih enot, konkretno na upravnem področju okolja in
prostora, v okviru katerega se vodijo eni najbolj zahtevnih upravnih postopkov na prvi
stopnji.
Stanje in dogajanje na navedenem upravnem področju se je za leti 2008 in 2009 z vidika
pravno procesne pravilnosti preko učinkovitosti institutov ZUP poglobljeno presojalo in
analiziralo s pomočjo in ob podpori posameznih teoretičnih spoznanj, intervjuja z
načelnico Upravne enote Sevnica ter v okviru anketiranja načelnikov upravnih enot, torej
na podlagi anketnih odgovorov, ki sem jih dobila v mesecu novembru leta 2010. S
pomočjo rezultatov poglobljene analize v anketi in v intervjuju pridobljenih odgovorov se
je ugotavljala stopnja zakonitosti, učinkovitosti oziroma pravno procesne pravilnosti
upravnega delovanja ter dejavniki, ki najpomembneje vplivajo na procesno in materialno
pravilnost vodenja upravnih postopkov oziroma na učinkovitost in hitrost pri sprejemanju
upravnih odločitev iz obravnavanega upravnega področja.
Pomemben prispevek rezultatov oziroma ugotovitev raziskave k stroki je nedvoumno že
sama zbirka podatkov, ki je celovita in kompleksna, kajti s takšnim obsegom podatkov ne
razpolagajo niti upravne enote niti ministrstvo, pristojno za okolje in prostor kot resorno
ministrstvo in tudi ne ministrstvo, pristojno za javno upravo. Slednje upravno poslovanje
upravne enote v okviru upravne statistike sicer spremlja, vendar le na makro ravni, kar
pomeni, da se podatki, ki jih vsakoletna poročila o delu upravnih enot, pripravljena s
strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, nanašajo zgolj na področje okolja in
prostora kot celote, vključujejo pa le informacije o številu vodenih zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih upravnih postopkov, informacije o številu upravnih zadev na
uradne osebe, informacije o številu vloženih pritožb in načinu rešitve ter podatke o deležu
upravnih zadev, ki so bile iz navedenega upravnega področja rešene po preteku
zakonitega roka.
Izsledki raziskave opozarjajo na »šibkejši« oziroma manj učinkovit del okolja (skupina
malih upravnih enot), v okviru katerega uradne osebe na prvi stopnji vodijo upravne
postopke in odločajo o upravnih zadevah iz obravnavanega področja ter hkrati nakazujejo,
kaj je potrebno izboljšati in čemu je potrebno posvetiti večjo pozornost. Neučinkovito in
nepravilno upravno poslovanje na kateremkoli področju nesporno znižuje ne samo raven
zaupanja v pravno državo, temveč tudi sredstva državnega proračuna, ki ga polnijo
davkoplačevalci, kajti neučinkovitost in nepravilnost upravnega poslovanja je s finančnimi
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viri močno povezana. Napake, ki jih v postopkih odločanja o bodisi izdaji gradbenih
dovoljenj bodisi v postopkih odmere nadomestil zaradi nelegalnih, nezakonitih posegov v
prostor, so namreč »plačljive«. Zato je izjemnega pomena, da se le-te ne samo podrobno
in natančno ugotovijo, temveč da se identificirajo tudi dejavniki, ki na njihov pojav, na
njihovo vsebino in mesto nastanka, vplivajo.
Celotno magistrsko delo temelji na predpostavki, da na pravno procesno pravilnost
upravnega delovanja, torej na zakonitost in učinkovitost vodenja upravnih postopkov ter
odločanja o upravnih zadevah na prvi stopnji, vpliva paleta številnih dejavnikov, med
katerimi najpomembnejšo vlogo zagotovo odigrajo zakonodaja oziroma instituti procesne
in materialne zakonodaje ter človeški faktor (uradna oseba, ki vodi postopke in odloča o
upravnih zadevah).
V raziskavi uporabljen način oziroma metoda zbiranja podatkov, predvsem pa vsebina
vprašanj, ki jih je vključeval anketni vprašalnik, ki je bil posredovan vsem upravnim
enotam v Sloveniji, lahko služi ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, kot usmeritev
oziroma osnova za preoblikovanje, dopolnitev ter nadgradnjo modela zajemanja podatkov
iz tako imenovane upravne statistike, predvsem v delu, ki se nanaša na ugotavljanje
vsebine, torej vrsto napak. Slednje bi bilo uporabno predvsem pri pripravi plana
izobraževanj in usposabljanj, ki ga ministrstvo, pristojno za javno upravo, za javne
uslužbence pripravlja vsako leto.
Enako kot za ministrstvo, pristojno za javno upravo, bi bili izsledki raziskave uporabni tudi
za resorno ministrstvo, torej za ministrstvo, ki pokriva upravno področje okolja in
prostora. Izhajajoč iz njegovega poslanstva in delovnega področja je namreč neizpodbitno
potrebno, da je le-to seznanjeno ne samo s številom izdanih upravnih odločb s področja
okolja in prostora na prvi stopnji, temveč tudi z vsebino, torej s podatki o izdanih
gradbenih dovoljenjih glede na zahtevnost objektov, in nenazadnje, kar sem v raziskavi
ugotovila posredno, nujno bi bilo potrebno, da se seznanja tudi s podatki o vrstah
nelegalnih oziroma nedovoljenih posegov v prostor.

7.2

PRIČAKOVANI PRISPEVEK K ZNANOSTI

Raziskava in njene ugotovitve posredujejo impulz tudi akademski sferi oziroma znanosti,
predvsem tistemu njenemu delu, ki se ukvarja z razvojem javne oziroma državne uprave
in njenim delovanjem.
Zaradi dinamike modernega razvoja se organi državne uprave, predvsem tisti del uprave,
ki z državljani prihaja v neposreden stik (upravne enote), nahajajo v dilemi, saj, tako kot
pravi Tratar (1999, str. 231), obstajata dve enakovredni načeli upravnega delovanja →
spoštovanje zakonov na eni strani ter bližina državljanov na drugi strani. Vsakdo
pričakuje, da se bo upravni organ ravnal po zakonu. Na drugi strani pa vsakdo pričakuje,
da se bo uprava kar najbolj približala državljanom. Z drugimi besedami, da se od upravnih
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organov pričakuje oziroma zahteva tako »birokratsko« kot »nebirokratsko« ravnanje in
prav ta napetost, v katero je postavljen upravni organ, zahteva več kot golo uporabo
zakona. Zahteva predvsem kreativnost, učinkovitost in gibčnost. Iskanje te simbioze, ki jo
je v delovanju državne uprave na upravnem področju mogoče doseči le z učinkovitim
sprejemanjem zakonitih, pravilnih upravnih odločitev, metoda, ki je bila uporabljena v
raziskavi, omogoča. Uporabiti jo je mogoče, seveda s predhodno postavitvijo hipotez
(predvidevanj). Za učinkovit način zbiranja podatkov o stanju in dogajanju v določenem
delu državne uprave, je analiza v raziskavi pridobljenih informacij lahko dobra podlaga za
pridobivanje novih, izvirnih raziskovalnih spoznanj.
Izobraževalnim ustanovam, predvsem tistim, ki izobražujejo bodoče upravne delavce, pa
bodo rezultati raziskave o tem, kako in v kolikšni meri znanje, ki so ga v času študija
njihovi študentje, ki danes v upravnih enotah zasedajo delovna mesta na delovnem
področju okolja in prostora, pridobili, vpliva na učinkovitost njihovega dela, lahko služili
kot temelj za potrditev pravilnosti ali za preoblikovanje vsebine programov posameznih
študijskih predmetov.
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8 ZAKLJUČEK

Upravna enota je kot pomemben del slovenske državne uprave zavezana delovati na
podlagi pravnih pravil, ki jih določa zakonodaja, le-ta, torej pravna pravila, pa
interpretirati in izvrševati na način, ki ga zapovedujejo zakonska in ustavna načela. Vsak
sistem namreč temelji na določenih načelih, preko katerih se izogne entropiji, in temu je
podvržen tudi sistem našega upravnega delovanja oziroma upravnega postopka, ki ga na
prvi stopnji vodijo upravne enote.
Delo upravne enote, kadar le-ta odloča o upravnih zadevah ni in ne sme biti podvrženo
subjektivni presoji tistega, ki mu je pooblastilo za odločanje dano, temveč je uradna
oseba dolžna upoštevati in spoštovati pravila, ki so zapisana v posameznih institutih ZUP.
Neupoštevanje oziroma nespoštovanje teh pravil pomeni kršitev načela zakonitosti v
postopku, torej kršitev načela, ki zahteva zakonitost tudi pri uporabi in interpretaciji
materialne zakonodaje. Načelo zakonitosti, kot je bilo v magistrskem delu zapisano na več
mestih, je najpomembnejše temeljno načelo upravnega postopka, kateremu so podrejena
vsa druga v ZUP zapisana načela. Je poglavitni pogoj za pravno varnost, nepristransko
delo ter pravilno in učinkovito odločanje v postopku reševanja konkretne upravne zadeve.
Spoštovanje tega načela je pogoj za dosego zaupanja državljanov v državo, in ker je prav
upravna enota tisti organ državne uprave, kjer se realizira največ stikov državljanov z
državo, je pravilnost njenega dela pri reševanju upravnih zadev še toliko bolj pomembna.
Varovanje javne koristi in zakonite koristi posameznika je pri reševanju konkretnih
upravnih zadev, s čimer se na prvi stopnji množično srečujejo upravne enote, temeljno
vodilo, zato morajo biti načini in poti za uveljavljanje le-tega, učinkoviti, torej takšni, da se
namen, ki izhaja iz norme materialnega predpisa, ob hkratnem maksimalno možnem
spoštovanju temeljnih načel ZUP, doseže. Nujno je, da vzporedno z upravnimi postopki
potekajo tudi postopki ugotavljanja in razreševanja problemov, seveda pa je predhodno
potrebno vzpostaviti zanesljiv in učinkovit sistem identifikacij ali meritev, ki bo
osredotočen ne samo na upravne akte, temveč tudi na vse ostale informacije, ki
pomembno vplivajo na pravilnost in učinkovitost upravnega odločanja. Navedeni sistem
identifikacij je nujno vzpostaviti ne samo v upravni enoti, temveč tudi na višjem oziroma
centralnem nivoju, konkretno v okviru ministrstva, pristojnega za javno upravo, ki je v
skladu in na podlagi ZDU-1 odgovorno za delovanje vseh upravnih enot.
V kolikšni meri se instituti procesne in materialne zakonodaje pravilno in učinkovito
uporabljajo, je odvisno od cele vrste dejavnikov, med katerimi je zagotovo
najpomembnejši človek. Uradna oseba v upravni enoti, ki vodi upravni postopek in odloča
o upravni zadevi, je tista, od katere je odvisno, kako pravilno, učinkovito in racionalno bo
institute interpretirala v konkretni življenjski situaciji, torej v konkretni upravni zadevi,
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njen vodja pa je tisti, ki bo bodisi neposredno bodisi posredno znal in bil sposoben za to
delo zagotoviti vso potrebno in najbolj pravilno podporo.
Vplivi posameznih dejavnikov na pravilnost in učinkovitost upravnega odločanja, ki je na
prvi stopnji z delovnega področja posameznih ministrstev podeljeno oziroma zaupano
upravnim enotam, so bili v magistrskem delu preverjeni na ožjem upravnem področju
okolja in prostora. Postavljena prva hipoteza, da na pravilnost vodenja upravnih
postopkov in odločanja o upravnih zadevah s področja izdaje gradbenih dovoljenj in s
področja odmere nadomestil zaradi degradacije in uzurpacije prostora vpliva kadrovska
struktura, se je v izvedeni raziskavi v okolju 40 upravnih enot zavrnila oziroma potrdila v
obratnem smislu. Drugi dve hipotezi, da na pravilnost in učinkovitost vodenja upravnih
postopkov oziroma na čas reševanja upravne zadeve in pravilnost upravne odločbe ne
vpliva število upravnih postopkov oziroma število zadev v reševanju, sta se v raziskavi
potrdili le v enem delu, v drugem pa enako kot prva, v obratnem smislu.
Predvidevanja, da izobrazbena struktura uradnih oseb, ki v upravnih enotah vodijo
upravne postopke ter odločajo o upravnih zadevah iz v nalogi obravnavanih področij,
vpliva na vrsto in obseg napak, torej, da naj bi ugodna oziroma vsebini postopkov
primerna izobrazbena struktura pripomogla k višji stopnji pravilnosti in učinkovitosti
upravnega poslovanja, se v raziskavi niso potrdila. Ugotovitve raziskave so potrdile
obratno dejstvo, in sicer, ugotovljeno je bilo, da upravne enote, katerih kadrovska
struktura (na obravnavanem upravnem področju) je bila v raziskavi identificirana kot zelo
ugodna, izkazujejo nižjo stopnjo pravilnosti in učinkovitosti upravnega odločanja.
Predvidevanje, da število upravnih postopkov oziroma število zadev v reševanju ne vpliva
na čas reševanja le-teh in tudi ne na delež s strani organa druge stopnje in s strani sodne
veje oblasti potrjenih upravnih odločitev, se je v raziskavi potrdilo zgolj delno, in sicer le
za skupini velikih in srednjih upravnih enot. Za skupino malih upravnih enot so ugotovitve
raziskave potrdile obratno dejstvo, in sicer, manjše število zadev v reševanju podaljšuje
čas reševanja le-teh in manjše število zadev v reševanju povečuje delež storjenih napak.
Kljub vrednotenju vseh v raziskavi pridobljenih informacij, ob hkratnem upoštevanju
določenih dognanj teorije in prakse, jasnega odgovora, zakaj so rezultati raziskave tako
drugačni od pričakovanih, iz analize vseh ugotovitev raziskave ni bilo mogoče identificirati.
Dejstva, da manj obremenjena uradna oseba, torej tista, ki rešuje manjše število upravnih
zadev, v povprečju reši manj zadev, za delo porabi več časa in pri delu naredi več napak,
je mogoče z gotovostjo interpretirati le na en način. Manj obremenjena uradna oseba
zaradi manjšega števila vodenih upravnih postopkov nima dovolj strokovnega, iz prakse
pridobljenega znanja. Torej znanja, ki bi mu ga ob reševanju večjega števila različno
zapletenih in zahtevnih upravnih zadev lahko omogočile delovne izkušnje.
V življenju, bodisi v zasebni bodisi službeni sferi, velja preizkušeno pravilo − večja je
obremenjenost, večje je število obveznosti, več naredimo, kar pomeni, da si življenje in
opravljanje dodeljenih nam nalog, bolj učinkovito in racionalno organiziramo in delo bolj
pravilno, bolj kakovostno opravimo.
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Nedvoumno so ugotovitve opravljene raziskave, predvsem pa nejasni in nedoločni razlogi
zanje, izziv za nadaljnje še bolj poglobljene raziskave, izid katerih bi ob jasni in nedvoumni
identifikaciji razlogov omogočal tudi izbiro pravih oziroma pravilnih korektivnih ukrepov.
Tako bi bilo zagotovljeno, da v vseh upravnih enotah ne glede na število upravnih zadev
v reševanju, uradne osebe, ki vodijo postopke oziroma odločajo o konkretnih upravnih
zadevah, izpolnijo pričakovanja državljanov in nenazadnje, da potrdijo pomen oziroma
namen upravnega postopka, ki nikakor ni sestavljen le iz formalnih pravnih norm, ki bi
urejale zgolj samo postopek odločanja oziroma bi določale le organizacijske in
funkcionalne korake pri sprejemanju upravne odločitve. Pri vodenju upravnega postopka
gre sicer za klasično področje upravne dejavnosti, ki je močno in neposredno vezano s
pravnim redom, vendar je s pravilnim vodenjem, nadzorovanjem in obvladovanjem
upravni postopek mogoče voditi, torej pri odločanju o pravicah in obveznostih,
pripadajočih vsakomur iz njegove lastnosti državljana, zagotoviti, da se le−te realizirajo
maksimalno pravilno in učinkovito.
Vse organizacije, ki želijo preživeti, se razvijati in biti uspešne, morajo razviti mehanizme
za zaznavanje, sprejemanje, selekcijo in predelavo informacij. Ti mehanizmi, ki jih
kibernetska teorija poimenuje »upravljanje«, morajo biti nedvoumno prisotni tudi v
državni upravi, torej vgrajeni v vse njene dele, kajti le s takšnim načinom dela je v
sistemu, ki je dejansko največji proizvajalec javnih dobrin, mogoče doseči, da le−ta deluje
v skladu in po načelih pravne države.
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PRILOGA
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik

Spoštovane in spoštovani!
Moje ime je Barbara Gruden in sem študentka podiplomskega magistrskega študija Uprava na
Fakulteti za upravo. Pod mentorstvom doc. dr. Polone Kovač pripravljam magistrsko delo na temo
procesne pravilnosti pri vodenju upravnih postopkov izdaje gradbenega dovoljanja ter odmere
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.
Namen magistrske naloge in raziskave, ki jo zaradi aktualnosti podpira tudi Ministrstvo za javno
upravo, je, da na podlagi poglobljene analize vaših odgovorov, torej odgovorov uradne osebe, ki v
upravnih enotah vodite postopke in odločate v upravnih zadevah izdaje gradbenega dovoljenja in
odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, in sicer v obdobju zadnjih dveh let
(2008, 2009), ugotoviti:
•
•

stopnjo učinkovitosti in pravilnosti upravnega delovanja, in
dejavnike, ki najpomembneje vplivajo na učinkovitost in pravilnost vodenja upravnih
postopkov.

Vsebina vprašanj se nanaša na podatke iz upravne statistike (SPIS), in sicer iz "poročila o delu pri
odločanju v upravnih zadevah na prvi stopnji", oznake obravnavanih upravnih postopkov pa iz
"razvida upravnih postopkov", ki jih na prvi stopnji vodite upravne enote.
Zagotavljam vam, da bodo ti podatki uporabljeni izključno za namen raziskave oziroma
magistrskega dela, rezultate ankete pa vam bom po končani analizi tudi posredovala.
Vljudno vas prosim za sodelovanje in izpolnitev vprašalnika, katerega mi prosim, izpolnjenega
vrnite do 15. 11. 2010 na elektronski naslov: barbara.drnovsek@gmail.com.
Za vloženi trud se vam najlepše zahvaljujem.
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VPRAŠALNIK

"Procesna pravilnost pri upravnih postopkih izdaje gradbenega dovoljenja ter odmere nadomestila za degradacijo
in uzurpacijo prostora "
I. Identifikacija upravne enote
1.

Naziv organa oziroma upravne enote:

2.

Navedite število vseh zaposlenih v vaši upravni enoti:
št. uslužbencev:

3.

Navedite število zaposlenih v vaši upravni enoti, ki na delovnem področju okolja in prostora vodijo
upravne postopke in odločajo v upravnih zadevah: izdaje gradbenih dovoljenj (šifri UP: UE0054 in
UE0061) in določitev oz. odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (šifra UP: UE0052):
(v primerih, ko npr.: na obravnavanem področju dela in naloge opravlja manj kot 1 uslužbenec, oz. ko uslužbenec
poleg del in nalog s področja okolja in prostora opravlja še dela in naloge z drugega upravnega področja, navedite,
prosim, sorazmerni delež aktivnosti, ki jih uslužbenec na področju okolja in prostora (izdaje gradbenih dovoljenj in
odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora) opravlja − npr. 0,3 ali 0,5 zaposlenega)

št. uslužbencev:

4.

Navedite podatke o izobrazbeni strukturi javnih uslužbencev, ki v vaši upravni enoti vodijo in odločajo v
upravnih zadevah izdaje gradbenega dovoljenja in odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo
prostora:

SMER IZOBRAZBE
1.

STOPNJA IZOBRAZBE

SPLOŠNE SMERI
višja





PRAVNA

UPRAVNA

visoka strokovna ali univerzitetna
oz. visoka strokovna ali
univerzitetna po (bolonjskih)
študijskih programih prve stopnje
visoka strokovna s specializiacijo
ali univerzitetna z magisterijem ali
doktoratom ali izobrazba po
(bolonjskih) študijskih programih
druge stopnje
višja
visoka strokovna ali univerzitetna
oz. visoka strokovna ali
univerzitetna po (bolonjskih)
študijskih programih prve stopnje
visoka strokovna s specializiacijo
ali univerzitetna z magisterijem ali
doktoratom ali izobrazba po
(bolonjskih) študijskih programih
druge stopnje
srednja
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ŠTEVILO USLUŽBENCEV



2.

EKONOMSKA

višja
visoka strokovna ali univerzitetna
oz. visoka strokovna ali
univerzitetna po (bolonjskih)
študijskih programih prve stopnje
visoka strokovna s specializiacijo
ali univerzitetna z magisterijem ali
doktoratom ali izobrazba po
(bolonjskih) študijskih programih
druge stopnje

SPECIALNE SMERI





višja
visoka strokovna ali univerzitetna
oz. visoka strokovna ali
univerzitetna po (bolonjskih)
ARHITEKTURA študijskih programih prve stopnje
visoka strokovna s specializiacijo
ali univerzitetna z magisterijem ali
doktoratom ali izobrazba po
(bolonjskih) študijskih programih
druge stopnje

GRADBENIŠTV

O



GEODEZIJA

srednja
višja
visoka strokovna ali univerzitetna
oz. visoka strokovna ali
univerzitetna po (bolonjskih)
študijskih programih prve stopnje
visoka strokovna s specializiacijo
ali univerzitetna z magisterijem ali
doktoratom ali izobrazba po
(bolonjskih) študijskih programih
druge stopnje
srednja
višja
visoka strokovna ali univerzitetna
oz. visoka strokovna ali
univerzitetna po (bolonjskih)
študijskih programih prve stopnje
visoka strokovna s specializiacijo
ali univerzitetna z magisterijem ali
doktoratom ali izobrazba po
(bolonjskih) študijskih programih
druge stopnje

3. OSTALO (navedite ustrezno smer, stopnjo in št. uslužbncev)
smer izobrazbe

stopnja izobrazbe
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št. uslužbencev

II. Učinkovitost oziroma pravilnost dela na obravnavanem področju dela upravne enote
1.

V nadaljevanju navedite podatke o številu upravnih zadev v poročevalnem obdobju (2008, 2009), glede na
naziv obravnavanega postopka (učinkovitost upravnega delovanja)
Število upravnih zadev za leto 2008
Naziv postopka
Gradbeno dovoljenje
(UE0054)

Gradbeno dovoljenje
za nezahteven objekt
(UE0061)

Odmera nadomestila za
degaradcijo in uzurpacijo
prostora (UE0052)

Število nerešenih upravnih zadev, prenesenih iz
preteklega poročevalskega obdobja
Število upravnih zadev, vrnjenih v ponovni postopek z
odločbo organa druge stopnje in upravnega oziroma
ustavnega sodišča v poročevalnem obdobju
Število upravnih zadev, začetih v poročevalnem
obdobju
Skupno število vseh upravnih zadev v poročevalnem
obdobju
Število upravnih zadev, rešenih v zakonitem roku
Število upravnih zadev, rešenih po prekoračitvi
zakonitega roka
Skupno število rešenih upravnih zadev v
poročevalnem obdobju
Skupno število nerešenh upravnih zadev na koncu
poročevalnega obdobja
Povprečen čas reševanja upravnih zadev v dnevih (od
dne popolne vloge oz. od dne uvedbe postopka do
izdaje odločbe ali sklepa)
Povprečen čas reševanja upravnih zadev v dnevih (od
dne popolne vloge do vročitve)
Število upravnih zadev za leto 2009
Naziv postopka
Gradbeno dovoljenje
(UE0054)
Število nerešenih upravnih zadev, prenesenih iz
preteklega poročevalskega obdobja
Število upravnih zadev, vrnjenih v ponovni postopek
z odločbo organa druge stopnje in upravnega
oziroma ustavnega sodišča v poročevalnem obdobju
Število upravnih zadev, začetih v poročevalnem
obdobju
Skupno število vseh upravnih zadev v poročevalnem
obdobju
Število upravnih zadev, rešenih v zakonitem roku
Število upravnih zadev, rešenih po prekoračitvi
zakonitega roka
Skupno število rešenih
poročevalnem obdobju

upravnih

zadev

v

Skupno število nerešenh upravnih zadev na koncu
poročevalnega obdobja
Povprečen čas reševanja upravnih zadev v dnevih
(od dne popolne vloge oz. od dne uvedbe postopka
do izdaje odločbe ali sklepa)
Povprečen čas reševanja upravnih zadev v dnevih
(od dne popolne vloge do vročitve)
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Gradbeno dovoljenje
za nezahteven objekt
(UE0061)

Odmera nadomestila za
degaradcijo in uzurpacijo
prostora (UE0052)

