
UVOD

Kakovosti dokumentov, ki nastajajo pri delu uprave, uradne osebe namenjajo pre
malo pozornosti, naj gre za izrazje, obličnost ali vsebino dokumentov. Pri vodenju 
upravnih postopkov, izvajanju posameznih dejanj, subsidiarni uporabi Zakona o 
splošnem upravnem postopku ali njegovi smiselni uporabi nastajajo dokumenti, 
brez katerih ni mogoče zagotavljati izvajanja načel upravnega postopka, doka
zovanja izvajanja posebnih ali skrajšanih ugotovitvenih postopkov, dokumentirati 
dela uradne osebe in sploh strankam v času postopka nalagati obveznosti, jim 
sporočati njihove pravice v postopku in navsezadnje odločati o njihovih pravicah 
in obveznostih, ki so rezultat upravnega postopka. Uprava in ljudje -  stranke si 
med seboj sporočajo različna sporočila v obliki vlog, obvestil, vabil, zapisnikov, 
sklepov, odločb, v katerih so naloge ali obveznosti, pravice in drugi predlogi, 
tudi ustno. Zaradi pravne varnosti je treba vse to tudi pisno oblikovati. Oblika in 
vsebina dokumentov, ki nastajajo v upravnih postopkih, sta izredno pomembni 
za ugotavljanje obstoja pravice ali obveznosti. Pravice in obveznosti strank so s 
predpisi največkrat vnaprej določene. Do njih so upravičeni ali obvezani ljudje 
pod določenimi pogoji, ki se ugotavljajo v upravnem postopku. Izpolnjevanje teh 
pa ugotavljajo uradne osebe v upravnih postopkih. Vsi postopki s strankami, tudi 
upravni, pa naj bodo v času demokracije kar najbolj profesionalni. Profesionalnost 
naj veje iz posameznih pisnih dokumentov, ki nastajajo v času postopkov, v času 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravic ali obveznosti. Kakovost 
številnih dokumentov je nasledek profesionalnega odnosa prvega srečanja uradne 
osebe in občana, kjer je običajno prvi izdelek vloga, pa naj bo pisna v obliki pred
pisanega, vnaprej pripravljenega obrazca, zapisnika o sprejemu ustne vloge ali v 
drugi obliki podana vloga. Sledi ji dopis, s katerim stranko obvestimo, da njena 
vloga ni popolna, ni jasna ali pa je pomanjkljiva. To je še posebej pomembno zato, 
da organ z njim stranki le enkrat sporoči, zakaj njena vloga ni jasna, ni popolna 
ali je pomanjkljiva. Sestavljen naj bo tako profesionalno, da ga uradna oseba ne 
bo pošiljala dvakrat, ampak le enkrat, in da stranki jasno pove tudi, da gre vendar
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le za njeno pravico o tem, ali bo vlogo dopolnila v postavljenem roku ali ne, in 
kako mora uradna oseba ravnati, če ta vloga ne bo v roku dopolnjena. Vse skupaj 
seveda zveni povsem drugače, kot če uradna oseba od stranke »zahteva« ali jo celo 
vojaško »poziva« k dopolnitvi vloge in pravne posledice prikazuje kot nekakšne 
sankcije in podobno, čeprav je jasno, da gre za njeno pravico, s katero povsem 
svobodno razpolaga, tako da ima pravico odločiti se, ali bo vlogo dopolnila, ali jo 
bo umaknila kadarkoli med postopkom, pritožbenim postopkom ali celo v obnovi 
postopka, ali bo svoj zahtevek dopolnila ali spremenila, vse do izdaje odločbe in 
podobno. Osnovno orodje uradne osebe je sklep kot akt -  dokument, kadar je izdan 
pisno. Zanj veljajo številna določila. Zahteva določene pravne formalnosti. Zakon 
določa številne sklepe: v sporu o pristojnosti se odloči s sklepom, sklep izda 
organ, s katerim se izreče za nepristojnega, s sklepom se odloči o izločitvi uradne 
osebe oziroma zapisnikarja ali se z njim zavrne zahteva o izločitvi uradne osebe, 
s sklepom se ustavi postopek, če ga ni mogoče nadaljevati, s sklepom se postavi 
začasni zastopnik, strankam naloži, da si postavijo skupnega predstavnika, ali pa ga 
jim organ s sklepom postavi, če organ dvomi o pristnosti pisnega pooblastila, lahko 
s sklepom odredi, naj stranka ali priči pred organom ali notarjem potrdijo pisno 
pooblastilo, organ zavrže vlogo pod določenimi pogoji, tudi zaradi nepristojnosti, 
sklep o privedbi določene osebe, o kazni ali plačilu stroškov, s sklepom se stranki 
zavrne možnost vpogleda v zadeve ali prepisovanje in kopiranje dokumentov, sklep
o podaljšanju roka ali njegovi zavrnitvi, sklep o prestavitvi naroka, s sklepom se 
odloči o vrnitvi v prejšnje stanje in podobno.

Uradna oseba v številnih postopkih piše zapisnik, s katerim dokumentira posame
zna dejanja. Zapisnik ima celo lastnost javne listine, če je sestavljen v skladu z 
zakonom. Zato je izredno pomemben dokument, s katerim se sprejme ustna vloga, 
zapiše ustno pooblastilo, dokumentira ustna obravnava, zabeleži vse o ogledu 
nepremičnin, listinske dokumentacije ali drugih ogledov in podobno.

Vsebina vabila je odvisna od tega, koga organ vabi in na opravo katerega dejanja 
vabi. V praksi se pojavljajo različne oblike vabil, ki si jih uradne osebe izdelajo kot 
nekakšen obrazec na računalniku. Taki obrazci ali računalniške podlage, v katerih 
se izpolnijo le še osebni podatki vabljene osebe, so največkrat neprimerni in niso 
uporabni. Prav tako niso uporabni obrazci vabil, ki so trenutno v javni prodaji.

Na koncu vsakega postopka se praviloma izda odločba kot akt, s katerim se ugotovi, 
ali stranka izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje za pridobitev pravice ali 
naložitev obveznosti. Zakon določa pravila o tem, kaj vse mora vsebovati odločba, 
in pravila, ki določajo obliko in sestavne dele. Namen te knjige pa je predstaviti,
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kako je treba konkretno dokumentirati vsa dejanja postopka, številna načela in 
pravila ravnanja v različnih situacijah.

mag. Marijan Štriker, univ. dipl. prav. 
Zavod za razvoj upravne znanosti
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1 21. člen, 1. odstavek

21. člen, prvi odstavek

PREDLOG SPORAZUMA DVEH KRAJEVNO PRISTOJNIH 

ORGANOV ZA VODENJE POSTOPKA

REPUBLIKA SL O V EN IJA

IME ORGANA

n aslov : . 
t:____ f: .

Številka:

Datum:

UPRAVNA ENOTA LOGATEC 

ZADEVA: Sporazum o krajevni pristojnosti

Pri tukajšnji upravni enoti je d n e ___________podal vlogo za izdajo ugotovitvene
odločbe o statusu kmeta na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1,
Uradni list RS, št. 55/03) občan Janez Kac, stanujoč n a _________________ . V
postopku je stranka pri tukajšnjem organu podala izjavo na zapisnik, v kateri navaja, 
da bo sama in s pomočjo družine obdelovala kmetijska zemljišča, ki jih bo pridobila 
v najem od nekaterih sorodnikov, ter da bo s kmetijsko dejavnostjo na teh zemljiščih 
pridobivala pomemben del dohodka.

Iz izjave je razvidno, da bo stranka pridobivala zemljišča tudi na območju vaše 
upravne enote. V skladu z 22. členom omenjenega zakona izda odločbo upravna 
enota, v kateri leži pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga občan obdeluje.

Ker v konkretnem primeru še ni povsem jasno, kolikšen del zemljišča in na katerem 
območju bo stranka pridobila, predlagamo, da upravni postopek izdaje ugotovitvene
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odločbe o izpolnjevanju pogojev za priznanje statusa kmeta, glede na trenutni delež 
lastništva kmetijskih zemljišč navedene stranke, vodimo v tukajšnji upravni enoti.

V smislu 21. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, 
št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 -  ZUS-1) nas o morebitnih zadržkih 
pisno obvestite v roku 8 dni po prejemu dopisa, sicer bomo šteli, da je sporazum 
sklenjen v smislu določb prvega odstavka 21. člena citiranega zakona.

Pripravil:

Peter Pišk
VIŠJI SVETOVALEC

Jernej Anton 
univ. dipl. ing. 

NAČELNIK

VROČITI:

1. Upravna enota Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec 
ALI
ue.logatec@gov.si
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27. člen, prvi odstavek

PREDLOG ZA ODLOČANJE V SPORU O PRISTOJNOSTI 

MED UPRAVNIMI ORGANI

REPUBLIKA SL O V E N IJA  www

IME ORGANA

c:
n aslov : . 
t:____ f: .

Številka:

Datum:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ZADEVA: Predlog za odločanje o sporu glede pristojnosti v zadevah denacionali
zacije nepremičnin, ki ležijo v Triglavskem narodnem parku

Upravna e n o ta _________ je Ministrstvu za kulturo z dopisom z dne ________
odstopila v pristojno reševanje zahtevo vlagateljice____________za vračilo podr
žavljenih parcel, ki ležijo na območju Triglavskega narodnega parka. D ne________
pa je vrnila celoten dokument š t.___________. ki se nanaša na zahtevo___________
____ iz Ljubljane, z d n e ____________ in ___________ , za denacionalizacijo nepre
mičnin oziroma parcel, vpisanih v katastrskih občinah na območju Upravne eno
te _________ , ki ležijo na območju Triglavskega narodnega parka. Upravna enota
meni. daj e  za vračanje nepremičnin, ki ležijo v Triglavskem narodnem parku, pri
stojno Ministrstvo za kulturo, ki je  v skladu s 3. točko prvega odstavka 54. člena 
Zakona o denacionalizaciji (ZDen, Uradni list RS, št. 27/91, 56/92, 13/93, 31/93, 
24/95, 20/97, 23/97, 65/98, 76/98, 83/98, 60/99) pristojno za odločanje o nepre
mičninah, ki so po predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine razglašene
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za kulturne spomenike oziroma naravne znamenitosti, kar po mnenju navedene 
upravne enote Triglavski narodni park nedvomno je.

Ministrstvo za kulturo se ne strinja s takšnim stališčem glede pristojnosti v obeh 
odstopljenih denacionalizacijskih zadevah. Meni, da za odločanje o nepremičninah, 
ki ležijo v Triglavskem narodnem parku, niso pa kot posamične razglašene za kul
turni spomenik oziroma za naravno znamenitost, pristojnost ministrstva po ZDen 
ne obstaja. Zato v skladu s 26. členom Zakona o splošnem upravnem postopku 
(ZUP, Uradni list RS. št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 -  ZUS-1) 
Vladi Republike Slovenije predlaga, da odloči o negativnem kompetenčnem sporu 
tako, da sprejme predloženi sklep, s katerim določa pristojnost Upravne enote 
_________________ v obeh konkretnih zadevah.

Pripravil:

Janez Novak 
PODSEKRETAR

Peter Fajfar 

MINISTER

VROČITI:

1. Vlada RS, Gregorčičeva 20. 1000 Ljubljana ALI 
gp.kpv@gov.si
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3
27. člen, drugi odstavek

SKLEP, S KATERIM SE ODLOČI V SPORU O 

PRISTOJNOSTI

REPUBLIKA SL O V E N IJA  www

IME ORGANA

c:
n aslov : . 
t:____ f: .

Številka:

Datum:

Na podlagi 5. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-UPB1, Uradni list 
RS, št. 24/05) in 26. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni 
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 -  ZUS-1) je  Vlada Republike 
Slovenije v zvezi s predlogom Ministrstva za kulturo za odločitev o sporu glede pri
stojnosti v zadevah denacionalizacije nepremičnin, ki ležijo v ________________ ,
n a __seji d n e ______________sprejela naslednji

SKLEP

I. Za odločanje o zahtevi z dne ___________ in z dne________ . ki jo  je vložil
____________. ter o zahtevi z d n e _____________ vlagateljice____________ . ki se
je nanašala na denacionalizacijo nepremičnin, ki ležijo v in so vpisane v katastr
skih občinah na območju Upravne enote___________, je stvarno pristojna Upravna
en o ta______________ .

II. V tem postopku niso nastali posebni stroški.
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Obrazložitev:

Ministrstvo za kulturo je  d n e ________ na Vlado Republike Slovenije naslovilo
zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti (negativnem kampetenčnem sporu), 
ker meni, da ni pristojno za odločanje o denacionalizacijskem zahtevku vlagatelja
in upravičenca___________in o zahtevku vlagateljice_______________, ki ju je v
pristojno reševanje odstopila Upravna e n o ta ________ . Obe zahtevi se nanašata
na denacionalizacijo nepremičnin oziroma zemljiških parcel, vpisanih v naslednjih
katastrskih občinah na območju Upravne enote _________ : k. o. ______ , k. o.
_____ , k. o .______ , k. o .____ , k. o ._____ , k. o .________ , k. o ._______ , k. o .__
_____ . k. o .__________. k. o ._____ . k. o .________ , k. o .______ . k. o ._________.
k. o . _______ , k. o . _______ in k. o . _________ . Navedene parcele v naravi pred
stavljajo večinoma gozdne površine, v manjšem delu pa pašnike, travnike, planine 
ter stavbišča in ležijo v območju, ki je z zakonom razglašeno za nacionalni park 
ter za območje pod posebnim družbenim varstvom.

Razlaga Upravne enote _________ , da je pristojnost ministrstva za odločanje o
obeh denacionalizacijskih zahtevah izražena zgolj zato, ker podržavljene nepre
mičnine, na katere se glasita, ležijo na območju narodnega parka, je napačna. 
Z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81 in 
42/86, in Uradni list RS, št. 8/90 in 35/01) je osrednji del Julijskih Alp opredeljen 
kot območje, ki je razglašeno za narodni park z namenom, da se ohranijo njegove 
naravne in kulturne vrednote, zavarujejo avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni 
ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, zagotovita z naravnimi danostmi in vre
dnotami usklajen nadaljnji razvoj kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija kultur
na krajina ter zagotovijo razvoj in materialne in druge možnosti za življenje in delo 
prebivalcev na tem območju, da se občanom in drugim obiskovalcem omogočita 
uživanje naravnih in kulturnih vrednot ter rekreacija v naravi v tem prostoru (1. 
člen). Z zakonom so določene tudi meje Triglavskega narodnega parka in splošni 
varovalni režim na tem območju. V 6. členu tega zakona pa je izrecno določeno, 
da se na območju narodnega parka s posebnim aktom zavarujejo deli nepremičnin 
naravne in kulturne dediščine, ki imajo posebno naravno, kulturno, zgodovinsko 
ali estetsko vrednost kot naravna znamenitost ali zgodovinski spomenik.

Po kriterijih Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Uradni list RS, št. 7/99) 
v 2., 5. in naslednjih členih lahko dobe status spomenika poleg nepremičnine, dela 
nepremičnine tudi skupine nepremičnin, območja ter premičnine in njihove zbirke. 
Po tretjem odstavku 18. člena Zakona od denacionalizaciji (ZDen, Uradni list RS, št.
________ ) pa je Ministrstvo za kulturo pristojno za odločanje le v primerih, kadar
je nepremičnina, na katero se nanaša zahteva, opredeljena kot kulturni spomenik
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ali naravna znamenitost. Pri tem pomeni »nepremičnina« posamično in konkretno 
določeno zemljiško parcelo z morebitnim objektom na parceli, ne pa tudi območij 
krajinskih parkov, arheoloških najdišč, naselbinskih območij krajev, starih mestnih 
jeder in podobnih prostorskih kompleksov, znotraj katerih so sicer nepremičnine, 
ki pa posamično niso opredeljene kot spomenik ali naravna znamenitost.

Enako velja za naravne znamenitosti, ki po Zakonu o ohranjanju narave (ZON, 
Uradni list RS, št. 56/99) spadajo med naravne vrednote, ki jih ta zakon definira 
širše. Četrti člen ZON v drugem odstavku opredeljuje kot naravne vrednote poleg 
redkih, dragocenih, znamenitih naravnih pojavov še druge, kot so deli naravnega 
območja, ekosistema, krajine ali oblikovane narave. Le kadar se glasi zahteva za 
vrnitev nepremičnine, ki je opredeljena kot takšna znamenitost (redek, dragocen, 
znamenit naravni pojav) ali na kateri leži takšna znamenitost, je po tretjem odstavku 
18. člena ZDen izražena pristojnost Ministrstva za kulturo za odločanje v postopkih 
denacionalizacije. Zato za vračanje posamične nepremičnine, ki sama ni naravna 
znamenitost ali na njej ni naravne znamenitosti, četudi je na območju, delu narav
nega območja, ekosistema, krajine ali oblikovane narave, ki so opredeljeni kot 
naravna vrednota, Ministrstvo za kulturo ni pristojno za odločanje.

Razlaga Upravne en o te___________, da imajo status kulturnega in zgodovinskega
spomenika oziroma naravne znamenitosti vse nepremičnine, ki ležijo znotraj raz
laščenega obm očja________________ . je pravno nevzdržna. Takšno razlaganje ni
v skladu s 6. členom zakona o Triglavskem narodnem parku, z 12. členom ZVKD 
ter 37. in 38. členom ZON, po določbah katerih kulturni spomenik ali naravna 
znamenitost kot ena izmed naravnih vrednot dobi svoj pravni status z individualnim 
aktom o razglasitvi. Razglašeni spomeniki ali naravne znamenitosti so varovani na 
podlagi vpisa v ustrezen register dediščine ali na podlagi pridobitve statusa. Parcele, 
ki so predmet konkretnih denacionalizacijskih postopkov, niso vpisane v register 
dediščine in nimajo statusa kulturnega spomenika oziroma naravne znamenitosti.

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je takšen namen ZDen upoštevan tudi v 
Pravilniku o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih zna
menitosti (Uradni list RS, št. 24/92), sprejetem na podlagi njegovega 44. člena. 
Pravilnik namreč v 2. členu določa, da se po njem ocenjujejo tisti kulturni spo
meniki in naravne znamenitosti, ki so s posamičnimi pravnimi akti individualno 
razglašeni za kulturni spomenik oziroma naravno znamenitost, pa niso urbanistični 
spomenik, krajinski, regijski, narodni ali spominski park. ter tisti kulturni spomeniki 
in naravne znamenitosti, ki so kot taki razglašeni z odloki o razglasitvi območij 
kulturnih spomenikov ali naravnih znamenitosti, če so v njih kot kulturni spomeniki
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oziroma naravne znamenitosti posebej imenovani in se nanje nanašajo varstveni 
režimi, ki se razlikujejo od splošnega režima za območje.

Ker iz podatkov v dokumentaciji ne izhaja, da bi bile prej navedene parcele na 
območju Triglavskega narodnega parka kot nepremičnine razglašene za kulturni 
spomenik oziroma naravno znamenitost, in tudi ne, da bi na teh parcelah bila 
naravna znamenitost, je izdaja sklepa s tem utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, pač pa je dopustna tožba, ki se vloži v 30 
dneh po prejemu te odločbe na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška 68/a, pisno 
neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih 
je treba priložiti to odločbo v izvirniku ali neoverjeno kopijo.

Postopek vodil:

Peter Pan 
SEKRETAR

Janko Malnar 

DRŽAVNI SEKRETAR

VROČITI:

1. Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

60



4 28. člen, 2. odstavek

28. člen, drugi odstavek

POOBLASTILO PREDSTOJNIKA URADNI OSEBI ZA 

ODLOČANJE

REPUBLIKA SL O V EN IJA

IME ORGANA

n aslov : . 
t:____ f : .

Številka:

Datum:

Načelnik Upravne e n o te ______________ na podlagi drugega odstavka 28. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00. 
52/02, 73/04, 119/05, 105/06 -  ZUS-1)

POOBLAŠČA

Ireno Korant, rojeno 25. 3. 1960 v Ljubljani, stanujočo na Prešernovi 30 v 
Mariboru, višjo svetovalko, zaposleno pri tukajšnji upravni enoti, da odloča v 
upravnih zadevah s področja državljanstva.

V skladu z navedenim zakonom lahko predstojnik organa pooblasti drugo osebo, 
zaposleno pri istem organu, za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste 
zadev. Upravna enota vodi na prvi stopnji določene upravne postopke s področja 
državljanstva v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju.

Kot predstojnik organa, ki v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZUP izdaja 
odločbe, če ni z drugimi predpisi določeno drugače, za odločanje na področju 
državljanstva pooblaščam delavko Ireno Korant, da odloča in izdaja odločbe na 
tem področju.

61


