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1. Z večinsko odločbo se nisem mogla strinjati, ker razlogi, na katerih temelji očitek 

kršitve pravic iz 22. in 23. člena Ustave, niso postavljeni v okvir subjektivnega 

koncepta upravnega spora. 

2. V celoti se sicer strinjam s splošnim izhodiščem večinske odločbe, da normam 

prostorskega urejanja1 ni mogoče odrekati vsebin, katerih namen je v okviru 

javnopravnega interesa tudi varstvo zasebnega interesa. Povsem očitno se mi zdi 

zato, da bi bila podana kršitev pravic iz 22. in 23. člena Ustave, če bi bilo stališče o 

pomanjkanju pravnega interesa tožnika, ki je v upravnem postopku nastopal v vlogi 

stranskega udeleženca in ki bi izpodbijal gradbeno dovoljenje zaradi neskladja z 

materialnimi pravili o gradnji, utemeljeno samo na predpostavki, da se s temi pravili 

varuje le javni interes.  

3. Vendar nosilno stališče izpodbijane sodbe, na katerem je utemeljena presoja o 

pomanjkanju pravnega interesa pritožnikov (ki sta v upravnem postopku nastopala v 

vlogi stranskega udeleženca) ne temelji na takem (zmotnem) posplošenju, temveč na 

ovrednotenju konkretnih tožbenih trditev. To stališče se namreč glasi: "[…] tožbene 

navedbe se nanašajo izključno na pogoje za gradnjo, katerih izpolnjevanje se 

ugotavlja v okviru zaščite javne koristi." Stališče, ki se sklicuje na tožbene trditve, je 

odgovor na konkretne tožbene trditve v tožbi. Zavzemala sem se zato, da se ga tako 

tudi razume: v kontekstu tožbenih trditev (te so v izpodbijani sodbi po moji oceni 

pravilno povzete, tožba pa je bila tudi priložena ustavni pritožbi).  

4. Za večino so bile bistvene (le) tožbene trditve, povzete v 13. točki obrazložitve: da 

gradbena parcela, ki meji na njuno nepremičnino, ni dovolj velika za tako vrsto 

                                            
1 Med katere sodi tudi 45.b člen Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko enoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88, ter Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 
11/95, 63/99, 28/2000 in 102/01, v nadaljevanju Odlok o PUP), ki je bil odločilen v obravnavani 
zadevi. 



  

gradnje, ker je v celoti pozidana, da ni zelenih površin, da ni dovolj parkirnih 

mest za 75 stanovanj in da po sporni parceli poteka javni promet. Osredotočam se 

zato nanje in predvsem na ožji tožbeni kontekst, v katerem so bile podane.2 Iz tega 

uvodoma sledi, da "tožeči stranki vlagata tožbo zoper […] izpodbijano gradbeno 

dovoljenje primarno zaradi kršitve materialnih predpisov o gradnji." S tem sta 

pritožnika izrecno in nedvoumno opredelila, zakaj vlagata tožbo zoper gradbeno 

dovoljenje in zadostila zahtevi 30. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 

105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1). V nadaljevanju sta ta razlog 

utemeljila: (1) z očitkom, da je zmotna presoja organa, da je pozidanost manjša kot 

40-odstotkov,3 in (2) dvomom v verodostojnost prometnega soglasja.4 To svoje 

mnenje sta podprla med drugim s trditvami, ki so izpostavljene v 13. točki večinske 

odločbe (in so zgoraj povzete).  

5. Vendar pritožnika v zvezi s temi trditvami nista opozarjala na vpliv na izvrševanje 

lastninske pravice na svoji nepremičnini. Logično je zato, da vpliva tudi nista 

konkretizirala z motnjami, ki bi jih sama štela za problematične z vidika uživanja svoje 

lastninske pravice. Sta pa v nadaljevanju opozarjala na negativen vpliv načrtovane 

gradnje na kvaliteto bivanja v njuni nepremičnini zaradi problema osončenja.5 Zdelo 

se mi je zato očitno, da sta pritožnika, ki ju je zastopal odvetnik, v tožbi razlikovala 

med (1) kršitvijo materialnih pravil o gradnji in (2) vplivom kršitev v zvezi z umestitvijo 

                                            
2 Zaradi predstavitve vsebine tožbe na tem mestu dodajam naslednje. Prvič, pritožnika sta 

trdila, da je (1) objekt zgrajen v nasprotju s prisilnimi predpisi, zlasti Zakonom o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 
108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) in Odlokom o PUP, in da (2) že zgrajeni objekt "prekomerno 

emitira nedopustne vplive na objekt tožnikov." Teh trditev ne morem razumeti drugače, kot da 
se nanašajo na (že) zgrajeni objekt in ne na gradbeno dovoljenje, ki je bilo predmet 
izpodbijanja s tožbo v predmetnem upravnem sporu. Zdi se mi zato, da ne morejo biti 
pomembne za razumevanje utemeljitve pravnega interesa pritožnikov za izpodbijanje 
gradbenega dovoljenja. Enako velja za očitka, da je objekt zgrajen "v bistvenem delu povsem 
zunaj gradbenih gabaritov," s čimer sta pritožnika opozarjala na problem, da so odmiki v 
resnici manjši, kot so navedeni, in da "ob objektu ni dovolj parkirnih mest." Drugič, pritožnika 
sta navedla tudi, da sporna zgradba "kaže velik vpliv na kvaliteto bivanja" in da je napačno 
stališče upravnega organa, da je vpliv zgradb ustrezen. Vendar, naj poudarim, na tem mestu 
(6. točka tožbe) sta opozarjala izključno na problem osončenja. S tem sta pritožnika utemeljila, 
zakaj vlagata tožbo zoper gradbeno dovoljenje, zato zadostila zahtevi iz 30. člena ZUS-1 in 
utemeljila pravni interes za izpodbijanje gradbenega dovoljenja. Sodišče jima v izpodbijani 
sodbi ob presoji teh trditev ni odreklo pravnega interesa. Prav nasprotno. Iz razlogov 
izpodbijane sodbe sicer sledi, da pritožnika nista bila uspešna; vendar ne zaradi pomanjkanja 
pravnega interesa, temveč zaradi splošnosti trditev. To stališče ni bilo podlaga za utemeljitev 
kršitve pravic iz 22. in 23. člena Ustave. 
3 V tožbi je podrobno opisano, zakaj pritožnika menita, da je zmotno stališče organa, da je 
pozidanost manjša od 40-odstotkov; med drugim s trditvami, da je kot nezazidani del 
upoštevana preko parcele speljana kategorizirana javna cesta, da je prometni režim slab, da 
je objekt s prizidki zasedel celotno gradbeno parcelo, da ni zelenih površin, da je projektant 
definiral parkirna mesta kot zelene površine. 
4 Tožnika sta izrazila dvom o verodostojnosti prometnega soglasja, ker da bi bilo potrebno 
spoštovati kriterij 1,5 parkirnega mesta na stanovanje in zato zagotoviti od 100 do 115 
parkirnih mest. V tožbi je pojasnjeno sicer še, zakaj naj ne bi bil izpolnjen pogoj skladnosti z 
morfološkim vzorcem naselja. 
5 Prim. tekst za "drugič" v opombi 2. 



  

načrtovanega objekta v prostor na kvaliteto njunega bivanja ter s tem na tiste 

prekomerne emisije načrtovane gradnje na njun objekt, ki so po njunem prepričanju 

varovane v okviru pravil o gradnji. A naj spomnim, s trditvami, ki so bile bistvene za 

večino, sta utemeljila le svoje očitke o kršitvi materialnih pravil o gradnji objektov. V 

tem kontekstu, torej kot odgovor na tako opredeljeni razlog za tožbo, lahko razumem 

zgoraj povzeto nosilno stališče izpodbijane sodbe o odrekanju pravnega interesa 

pritožnikoma. Kakršno vprašanje, tak odgovor. In v tem tudi vidim problem. Zakaj? 

6. Način uresničevanja pravic do izjave in sodnega varstva v sodnem postopku bolj 

ali manj podrobno ureja zakon (primerjaj drugi odstavek 15. člena Ustave). Tudi v 

obravnavanem primeru. ZUS-1 med obvezne sestavine tožbe (prim. prvi odstavek 30. 

člena ZUS-1) umešča zahtevo, da mora tožnik v tožbi navesti, zakaj toži. Tožnikovo 

trditveno breme, če je v upravnem postopku nastopal v vlogi stranskega udeleženca, 

je tako tudi, da pojasni, zakaj meni, da mu je z upravnim aktom kratena na zakon 

oprta njegova neposredna osebna korist.6  Šele prepričljive trditve o tem opredelijo 

temelj, razlog teka sodnega postopka.7 Če naj se v upravnem sporu udejanja 

tožnikova zahteva za varstvo njegovega zasebnega interesa, njegovih subjektivnih 

pravic, ni potrebe, da sodišče o zakonitosti izpodbijanega upravnega akta presoja po 

uradni dolžnosti.8 Tožbene trditve zato odločilno začrtajo okvir upravnega spora. 

Pooblastil sodišču, da bi ta okvir sodišče lahko kar samo razširilo, v zakonu ne 

najdem. Zato delim stališče teorije, da je sodišče vezano na tožbene razloge stranke.9 

Skladno subjektivnemu konceptu upravnega spora, uveljavljenem v našem pravnem 

redu,10 sta tako, kot razumem, omejena legitimacija za nastopanje v upravnem sporu 

(izključeni so posamezniki, ki ne varujejo lastnih pravic in pravnih interesov),11 pa tudi 

obseg presoje sodišča.  

7. V zakonu tako ne najdem pooblastila sodišču, da po uradni dolžnosti presoja o 

zakonitosti izpodbijanega akta, če je presodilo, da tožnik, ki je v upravnem postopku 

nastopal v vlogi stranskega udeleženca, ni zmogel trditvenega bremena o pravnem 

interesu za izpodbijanje zakonitosti upravnega akta. Dvomim tudi, da ima sodišče 

pooblastilo, da onkraj tožbenih trditev tožbe, ki jo je vložil posameznik z vlogo 

stranskega udeleženca v upravnem postopku, na lastno iniciativo išče pravno 

pomembne razloge za tožbo tako, da na primer (1) samo ovrednoti, da imajo 

                                            
6 V. Androjna, E. Kerševan, Upravno procesno pravo, Upravni postopek in upravni spor, GV 
Založba, Ljubljana 2006, str. 701. 
7 Sodišče zavrže tožbo (med drugim), če ugotovi, da tožnik v svoji tožbi ne uveljavlja kakšne 
svoje pravne koristi – prim. 3. točko prvega odstavka 36. člena ZUS-1. 
8 Upravno sodišče pazi po uradni dolžnosti na ničnost upravnega akta(prim. 2. stavek v 
drugem odstavku 37. člena ZUS-1). Ta dolžnost sodišča je izjema, ki za obravnavani primer ni 
pomembna. Kot izjema potrjuje pravilo, da uradnega preizkusa sodišča (praviloma) ni. 
9 V. Androjna, E. Kerševan, nav. delo, str. 643. 
10 Iz prvega odstavka 157. člena Ustave sledi, da v upravnem sporu sodišče odloča o 
zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katerimi (med drugim) državni organi odločajo o 
pravicah ali obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij (če ni za določeno 
zadevo z zakonom predvideno drugo sodno varstvo). Skladna tej opredelitvi je vsebina prvega 
odstavka 2. člena ZUS-1. 
11 Primerjaj V. Androjna, E. Kerševan, nav. delo, str. 643. 



  

nekatere izmed očitanih kršitev abstraktnih pravil o gradnji pri izdaji 

upravnega akta v življenju vpliv prav na izvrševanje tožnikove lastninske pravice, (2) 

ta vpliv samo po lastnih kriterijih konkretizira ter nato (3) samo v tej svoji presoji 

prepozna tožnikov resnični razlog za vložitev tožbe in (4) s tem pravno pomembno 

obvezno sestavino v tožbi. 

8. Menila sem zato, da je vprašanje, ali sta pritožnika zmogla tožbeno trditveno 

breme glede njunega pravnega interesa, treba obravnavati ločeno od vprašanja, 

kakšen pomen bi bilo, poleg izrecno izraženega, mogoče pripisati konkretnim 

tožbenim trditvam, ali drugače, ločeno od vprašanja o pomenih, ki bi jih tožbenim 

trditvam lahko vtisnilo sodišče samo. To breme jima jasno in nedvoumno nalaga 

ZUS-1, celo v obliki zapovedi obvezne sestavine tožbe. Kot razumem, je ključno, ker 

bi z njim, seveda s svoje perspektive, opredelila svojo (prizadeto) pravno korist – to je 

razlog za tožbo, ki je lahko relevanten v subjektivnem konceptu upravnega spora. V 

subjektivnem konceptu upravnega spora je (v izhodišču) pomembna zasebna 

perspektiva. Šele, če sodišče presodi, da je z njo utemeljena pravna korist 

posameznika, bo odločalo o zakonitosti upravnega akta. V tem postopku bi bilo, kot 

razumem, zato treba odgovoriti na vprašanje, ali nosilno stališče izpodbijane sodbe 

na preveč utesnjujoč način – formalistično razlaga določbe zakona, ki opredeljujejo 

način uveljavljanja pravic posameznikov v upravnem sporu in med katere sodi tudi 

zapoved o obveznih sestavinah tožbe in s tem opredelitev prizadetosti pravne koristi 

z izpodbijanim upravnim aktom. Vse to se mi je zdelo odločilno za odločitev o ustavni 

pritožbi, pa tudi širše pomembno. Odločilno zato, ker, kot razumem, je bilo upravno 

sodišče zaradi subjektivnega koncepta upravnega spora vezano na tožbene trditve in 

le na njih je smelo opreti svojo presojo o obstoju pravnega interesa.  

9. Širši pomen predstavljenih razmislekov vidim v naslednjem. Iskanje odgovora na 

vprašanje, ali je bila razlaga določb ZUS-1 preveč utesnjujoča, bi neizogibno izluščila 

dilemo, ki jo večinska odločba, če jo pravilno razumem, pravzaprav že rešuje. Gre za 

dilemo, ki jo strnjeno izražam z vprašanjem: ali je v zadevah izdaje gradbenega 

dovoljenja sploh smiselno nalagati trditveno breme glede pravnega interesa tožniku, 

ki je mejaš in ki očita gradbenemu dovoljenju, da pri opredelitvi izvedbenih pogojev 

temelji na kršitvah materialnih predpisov o gradnji v zvezi s postavitvijo objekta v 

prostor? Ovrednotenje konkretnih tožbenih trditev v večinski odločbi morda nakazuje, 

da to trditveno breme tožnika – mejaša ni smiselno in je zato odveč. Če poenostavim, 

poleg pravila o obvezni sestavini tožbe v ZUS-1 se vpeljuje (še) očitnostni kriterij. Ta 

izhaja iz širokega območja varovanja zasebnega v javnem, to je iz široke opredelitve 

spektra zasebnega interesa, ki ga po večinskem stališču varuje (abstraktno) pravilo. 

Gre za varstvo kakovostnih bivalnih razmer, sožitja v neposredni soseski in načina 

uživanja lastninske pravice (prim. 14. točko večinske obrazložitve). Tvegam oceno, 

da pritožnika v tožbi nista izhajala iz tako širokega območja varovanja zasebnega 

interesa. Sicer vpliva na kakovost bivanja ne bi bila zreducirala na problem 

osončenja. Brez tako široko razumljenega območja varovanja zasebnega v javnem 

pa se, kot razumem, prepletenost zasebnih in javnih interesov v obravnavanem 



  

primeru niti ne bi mogla zliti do te mere, da bi v povzetih tožbenih trditvah lahko 

hkrati kot očitne prepoznali trditve o kršitvah zasebnega interesa konkretnega 

stranskega udeleženca. Očitne do te mere, da je v bistvu odveč konkretnemu tožniku 

nalagati, da v tožbi obrazloži, da bo zaradi nameravane in dovoljene gradnje drugemu 

prikrajšan pri izvrševanju svoje lastninske pravice ter da to svoje prikrajšanje tudi 

konkretizira. Pristop večinske odločbe je zato, kot razumem, pomemben na načelni 

ravni. Tudi zaradi vsebine opredelitve območja varovanja zasebnega interesa v okviru 

javnega interesa. 

10. Sklep. Ne zavzemam se za omejevanje ali morda celo odklanjanje sodne kontrole 

nad zakonitostjo odločanja upravnih organov. Prav nasprotno. Vendar, ureditev 

sodne kontrole naj zagotavlja učinkovit nadzor (med drugim) nad dolžnim varstvom 

pravnih koristi posameznikov v postopkih, v katerih državni organi odločajo o pravicah 

drugih posameznikov. Široko zasnovana sodna kontrola, ki bi vključevala pooblastila 

sodiščem, da o zakonitosti upravnih aktov odločajo po uradni dolžnosti, bi zaradi 

preobremenjenosti sodišč slej ko prej ostala v življenju neizvedljiva. Logično se mi zdi 

zato, da je sodna kontrola za tožnike, ki so v upravnem postopku nastopali v vlogi 

stranskega udeleženca, omejena na tiste primere, v katerih so bili sami sposobni 

prepričljivo utemeljiti, da tožbo vlagajo zaradi prizadetosti (in posledično varstva) 

svojih pravnih koristi. Pri tem ne morem spregledati učinka tako opredeljenega 

položaja tožnika v zakonu v razmerju do prizadete stranke in drugih, na katere bo 

neizogibno učinkovala sodba o nezakonitosti upravnega akta in na primer njegova 

odprava. Zato ni pomembno le z vidika učinkovitosti sodnega nadzora, da svoja 

zasebna prikrajšanja konkretizira tožnik. To tožnikovo breme se mi zdi posebej 

pomembno zaradi udejanjanja pravno zagotovljene nepristranskosti sodišča. 

Zadržana sem bila zato do stališča, po katerem naj sodišče samo in zato nujno po 

svojih kriterijih vtisne v konkretne tožbene trditve še pomen varstva tožnikovih 

zasebnih pravnih koristi ter na ta način opredeli pooblastilo za presojo o nezakonitosti 

upravnega akta v konkretnem upravnem sporu. 

 

 

        dr. Dunja Jadek Pensa 

         Sodnica  

 

 

 

 

 


