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1. Ne strinjam se z razveljavitvijo četrtega odstavka 5. člena in šeste alinee drugega odstavka 6. člena 

Odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Cerklje. Mnenja sem 

namreč, da je ta lokalna skupnost smela predpisati soglasje oziroma mnenje občine za priglasitev del, 

za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje. 

 

2. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN) v drugem odstavku 51. člena določa, da 

občinska skupščina lahko predpiše, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno tudi za graditev pomožnih 

objektov. Ne vsebuje pa ta zakonska določba možnosti, da bi občinska skupščina predpisala soglasje 

za priglasitev tistih del, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Take določbe tudi ne vsebuje 

kakšen drug člen istega ali drugega zakona. Vendar pa to ne pomeni, da občina ne sme predpisati 

svojega soglasja za priglasitev del, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Če lahko s svojim 

splošnim aktom predpiše, da za nekatere objekte lokacijsko dovoljenje sploh ni potrebno, lahko na 

podlagi pravila "a maiori ad minus" (od večjega k manjšemu) predpiše tudi soglasje za priglasitev takih 

del. Preko soglasij bi občina lahko odločilno vplivala na gradnjo pomožnih objektov. Kolikor tako 

soglasje ni dopustno, ji ne preostane drugega, kot da ožje opredeli spisek pomožnih objektov, ki jih je 

mogoče graditi brez lokacijskega dovoljenja.  

 

3. Še posebej je potrebno pri pristojnostih občine kot temeljne oblike lokalne samouprave paziti, da 

zakonodaja teh pristojnosti ne bi preveč omejila. Zakonodajalec je po mojem mnenju pri 

opredeljevanju pristojnosti občine že tako pogosto na meji protiustavnega omejevanja teh pristojnosti. 

Podlaga za opredeljevanje pristojnosti občine sta drugi odstavek 139. člena Ustave in prvi odstavek 

140. člena Ustave. V drugem odstavku 139. člena Ustava določa, da območje občine obsega naselje 

ali več naselij, "ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev", v prvem odstavku 140. 

člena pa, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in, "ki 

zadevajo samo prebivalce občine". Mislim, da je gradnja pomožnih objektov izrazito lokalnega 

pomena in da zaradi tega zakonska določba, da občinska skupščina lahko predpiše, da za graditev 

pomožnih objektov lokacijsko dovoljenje ni potrebno, v bistvu ugotavlja originarno pristojnost občine in 

ne prenaša na občino državnih pristojnosti. Če je tako, pa lahko občina na podlagi svoje ustavne 

pristojnosti predpiše tudi soglasje za gradnjo pomožnih objektov. 
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