
 
 

Številka:  Up-741/12-9 

Datum:    18. 3. 2014 

 

 

SKLEP 
 

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložila 

Saša Boštjančič in Andrej Boštjančič, oba Ljubljana, ki ju zastopa Tamara Kek, 

odvetnica v Ljubljani, na seji 18. marca 2014 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 493/2010 z dne 12. 5. 

2011 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 274/2011 z dne 24. 

5. 2012 se ne sprejme. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pritožnika izpodbijata sklep Vrhovnega sodišča in sodbo Upravnega sodišča. 

Pritožnika sta kot stranska udeleženca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja 

vložila tožbo zoper izdano dovoljenje. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo z 

obrazložitvijo, da je sicer izpodbijano gradbeno dovoljenje nezakonito, vendar se 

tožbene navedbe stranskih udeležencev nanašajo izključno na pogoje za gradnjo, 

katerih izpolnjevanje se ugotavlja v okviru zaščite javne koristi. Po oceni sodišča 

umestitev gradnje v prostor, njeno arhitektonsko oblikovanje, komunalna oskrba in 

skladnost s pogoji prostorskega akta niso vezani na lastništvo nepremičnin v 

vplivnem območju obravnavane gradnje, temveč na interes širše javnosti. Zato 

stranska udeleženca v upravnem sporu ne moreta uspešno uveljavljati javne koristi, 

čeprav menita, da pristojni organ te koristi ni ustrezno zaščitil. Vrhovno sodišče je 

revizijo zavrglo, ker ni dovoljena.  

 

2. Pritožnika zoper sklep o zavrženju revizije uveljavljata kršitev pravice do enakega 

varstva pravic (22. člen Ustave), ker menita, da sta navedla sporno pravno vprašanje 



  

in pravilo, ki naj bi bilo prekršeno, ter vse okoliščine obravnavanega primera, ki 

kažejo na njegovo pomembnost. Zoper sodbo Upravnega sodišča uveljavljata kršitev 

22., 23., 25., 33. in 67. člena Ustave. Navajata, da jima je sodišče odreklo učinkovito 

zaščito njune neposredne in izkazane osebne pravne koristi, ki jo imata kot lastnika 

nepremičnine, ki neposredno meji na nepremičnino, na kateri se nahajajo sporni 

objekti, katerih izgradnja temelji na nezakonitem upravnem aktu. Stališče sodišča, da 

vprašanja izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja predpisanih pogojev gradnje 

neposredno ne vplivajo na pravice in osebne pravne koristi lastnikov nepremičnin 

vplivnega območja, ki jih v postopku izdaje gradbenega dovoljenja lahko ščitijo na 

podlagi 43. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP), naj 

bi bilo očitno napačno. Taka razlaga 43. člena ZUP, ki stranskim udeležencem 

odreka pravni interes v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za uveljavljanje 

ugovorov glede izpolnjevanja pogojev za gradnjo, naj bi bila v neskladju s 25. členom 

Ustave. To stališče naj bi za pritožnika pomenilo, da nimata učinkovitega pravnega 

sredstva, s katerim bi lahko vplivala na sprejem odločitve, katere posledica bi bila 

uskladitev gradnje z veljavnimi predpisi. Tako stališče naj bi bilo v neskladju tudi s 23. 

členom Ustave, saj ne zagotavlja učinkovitega sodnega varstva. 

 

3. Senat Ustavnega sodišča ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča ni 

sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona 

o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 

– v nadaljevanju ZUstS) (2. točka izreka). 

 

4. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo  zoper sodbo Upravnega sodišča 

sprejel v obravnavo. O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo 

presodilo, ali so bile z izpodbijano sodno odločbo kršene človekove pravice oziroma 

temeljne svoboščine (1. točka izreka).  

 

5. Senat je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: 

predsednica senata mag. Marta Klampfer ter člana mag. Miroslav Mozetič in Jasna 

Pogačar. Sklep je sprejel soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Marta Klampfer 

Predsednica senata 

 

 

 


