
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Kako enotno izvajati  

prostorsko in gradbeno 

zakonodajo 
 
 

 
MOP 

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in 
Služba za upravne zadeve 

29. 11. 2022 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 
 
 
 
 

Saša Galonja, vodja Sektorja za sistem prostora in graditve 
Sandi Rutar, vodja Sektorja za dovoljenja 
Bojana Mazi, vodja Oddelka za graditev 
Nina Koselj, Oddelek za graditev 
Tanja Mencin, Sektor za sistem prostora in graditve 
Barbara Radovan, Sektor za sistem prostora in graditve 
Matija Kralj, Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko 
 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

VSEBINA 

 
• Uvod 

• Novi pojmi v GZ-1 in Uredbi o razvrščanju objektov 

• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji in 

obrazcih pri gradnji  

• Mnenja in splošno o upravnih postopkih 

• Legalizacija 

• Prijava začetka gradnje, manjša dopustna odstopanja 

in vse vrste UD 
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 HIERARHIJA PREDPISOV 

 
153. člen USTAVE 

Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in z 

zakoni.  

Uporablja se definicije, kot jih določa zakon npr. nadomestna gradnja (tako 

mnenje SVZ, kot tudi upravna sodba). 

 

Uredba o razvrščanju objektov – razvršča objekte po zahtevnosti 

PIA – umešča objekte, določa prostorske izvedbene pogoje; ni pravne 

podlage za razvrščanje objektov.  

 

Potrebna je smiselna interpretacija, pri čemer se pojme (enostaven, 

nezahteven …) prevaja v določitev dopustnih namembnosti, velikosti in 

oblikovnih pogojev, odvisno od načina sklicevanja na eno ali drugo uredbo. 
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OBJEKT 
 

Samostojno se razvršča in klasificira objekt, ki je konstrukcijsko in 

funkcionalno samostojen. 

 

tudi: 
– samostoječa stavba z vsemi vgrajenimi deli, inštalacijami, napravami in opremo v stavbi, ki 

skupaj zagotavljajo delovanje stavbe, 

– pomožna stavba, ki se dotika glavnega objekta, je od njega požarno ločena in z njim nima 

fizične povezanosti, 

– nadstrešnica, ki se drugih stavb dotika z največ dveh strani, 

– objekt gospodarske javne infrastrukture z vsemi njegovimi posameznimi deli, inštalacijami, 

napravami in opremo ter 

– funkcionalni kompleks 

tudi: 
– dotikajoče stavbe, konstrukcijsko in požarno ločene ter imajo vsaka svoj vodovodni, 

kanalizacijski in elektro priključek, ne glede na fizično povezanost  

– stanovanjska stavba v vrstni stavbi ali dvojčku, ki je konstrukcijsko povezana (npr. s 

skupno steno) 

– zunanje naprave in zunanja oprema, če imajo v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, svojo 

klasifikacijo in se štejejo za pomožni objekt. 
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FUNKCIONALEN 
 

 

FUNKCINALNA ENOTA ENAKE NAMEMBNOSTI 

 

FUNKCIONALNA CELOTA: 

• GRADBENO DOVOLJENJE ZA DEL (55. člen) 

• UPORABNO DOVOLJENJE ZA DEL (85. člen) 

• LEGALIZACIJA OBJEKTA 
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MANJŠA REKONSTRUKCIJA 
 

Pisno mnenje in potrdilo o ustreznosti izvedbe s strani pooblaščenega 

strokovnjaka s področja gradbeništva:  

• Statične ojačitve posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov. 

• Zamenjava istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov, v katero spada na 

primer zamenjava ostrešja ali delov medetažne konstrukcije. 

• Zamenjava elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije.  

• Dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo.  

• Izvedba odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin 

v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega 

elementa in niso širši od 2 m.  

• Povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 m, pri čemer velikost povečanja 

odprtine ne sme presegati ene tretjine površine fasade.  

• Novi preboji fasade stavbe, če je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, od 

meje zemljišča drugega lastnika oddaljena več kot 2 m, pri čemer velikost novih 

prebojev ne presega ene tretjine površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m.

  

• Vgradnja dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo.

  

 

 

  

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

MANJŠA REKONSTRUKCIJA 
 

Poleg pisnega mnenja in potrdila o ustreznosti izvedbe s strani pooblaščenega 

strokovnjaka tudi soglasje občine glede skladnosti posega s PIA:  

• Manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, 

ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu: 
– izvedba frčade,  

– vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi,  

– dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m. 

• Prizidava nakladalnih ramp in klančin.  

• Izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine od 2 m2 do 6 m2.

  

• Prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot 

treh etaž in je zunanji rob stopnišča ali dvigala oddaljen od sosednjega 

objekta drugega lastnika več kot 4 m.  
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VODJA PROJEKTIRANJA 
 

 

 NALOGA PROJEKTANTA 

• za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujočih pooblaščenih 

strokovnjakov, ki za projektanta opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v 

skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, določi vodjo izdelave 

projektne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: vodja projektiranja), ki je iz stroke, 

katere vsebina predstavlja glede na namembnost objekta in vrsto gradnje osnovno 

vsebino projektiranja, 

 

 

UPRAVNI ORGAN  

• vodja projektiranja, ..v času izdelave projektne dokumentacije vpisan v imenik pristojne 

poklicne zbornice 
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VODENJE GRADNJE  

VODJA GRADNJE in VODJA DEL 
 

 

Posameznik, ki opravlja naloge vodenja gradnje (vodja gradnje), skrbi za izvajanje del v 

skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in 

druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in 

zdravja pri delu na gradbišču. Vodja gradnje je lahko: 

 

 

• pooblaščeni strokovnjak,  

• vodja del,  

• gradbeni delovodja ali  

• mojster. 

 

 

  



 

• 7. člen (pogoji za izvedbo manjše rekonstrukcije) - (3) Podrobnejšo vsebino in obliko 

mnenja in potrdila iz prvega odstavka tega člena predpiše minister 

• 11. člen (poslovanje in eGraditev) - (6) Podrobnejšo vsebino in obliko obrazcev iz 

drugega odstavka tega člena predpiše minister 

• 39. člen (projektna in druga dokumentacija)  - (10) Podrobnejšo vsebino in obliko 

dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja za 

posamezne vrste objektov, predpiše minister 

• 43. člen (pridobivanje mnenj) - (8) Podrobnejšo vsebino in obliko mnenja predpiše 

minister 

• 142. člen (legalizacija splošno) - (8) Podrobnejšo vsebino in obliko obrazcev zahtev, 

izjav, prijav, sklepov in odločb ter vsebino in obliko dokumentacije iz tega poglavja 

predpiše minister 

VSEBINE NOVEGA PRAVILNIKA O PROJEKTNI 
DOKUMENTACIJI 



 

• 67. prilog, v 9 sklopih: 

• Zahtevni in manj zahtevni objekti 

• Nezahtevni objekti 

• Začasni objekti 

• Sprememba namembnosti 

• Manjša rekonstrukcija 

• Legalizacije 

• DZO 

• Mnenjedajalci 

• Upravni organ 

VSEBINE NOVEGA PRAVILNIKA O PROJEKTNI 
DOKUMENTACIJI 



 

• izjava izvajalca pregleda pri neuporabi priporočene metode 

• obličnost projektnih pogojev 

• obličnost mnenj 

• manjša rekonstrukcija 

• dopolnitev vloge 

• DZO 

• shema ureditve in označitve map elektronske oblike dokumentacije 

 

 

 

NOVI OBRAZCI 



 

• izjava nujna rekonstrukcija 

• mnenje mnenjedajalca glede dopustnih manjših odstopanj pri pridobitvi UD 

• med splošnimi podatki o gradnji tudi podatki za odmero odškonine zaradi spr. 

namembnosti kmetijskega zemljišča 

• prijava gradnje skladiščnega objekta ali enostavne stavbe, spremembe 

investitorstva 

• zahteva za podaljšanje poskusnega obratovanja 

• legalizacijske zahteve, izjave (odločba o legalizaciji, dovoljenje za objekt daljšega 

obstoja, UD za objekt daljšega obstoja z GD, UD za obstoječi objekt z GD, UD za 

obstoječo enostanovanjsko stavbo, domneva izdanega GD in UD po ZGO-1) 

• tehnična pravila zapisa prostorskih podatkov 

DRUGI NOVI OBRAZCI 



OBLIČNOST MNENJ 



MANJŠA REKONSTRUKCIJA 



DOPOLNITEV VLOGE 



IZJAVA PROJEKTANTA, NADZORNIKA ALI 
IZVAJALCA, KO NI DZO 



OBLIČNOST ELEKTRONSKE OBLIKE PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 



LEGALIZACIJSKI ODLOČBI 



 

Več datotek pripravljenih za 9 skupin uporabnikov: 

• projektanti - obrazci za zahtevne in manj zahtevne objekte 

• projektanti - obrazci za nezahtevne objekte 

• projektanti - obrazci za spremembo namembnosti 

• projektanti - manjša rekonstrukcija 

• projektanti - legalizacije 

• projektanti - začasni objekti 

• izvajalci - DZO 

• mnenjedajalci - projektni pogoji in mnenja 

• upravni organ – odločbe 

Gumba: Prenos podatkov iz datoteke projektanta, počisti vnosna polja 

APLIKACIJA ZA PRIPRAVO OBRAZCEV 



       NAMEN MNENJ V POSTOPKU IZDAJE GD:  
 

• prisiliti občine, da začnejo pravilno/pravilneje brati svoje PIA in posledično 
ugotavljati težave le-teh in jih reševati s spremembami ali dopolnitvami PIA 

• Ustrezno mnenje bi moralo predstavljati del vsebine/obrazložitve gradbenega 
dovoljenja, ki se nanaša na umestitev nameravane gradnje 

• Investitor ga mora pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo GD (del popolne vloge: 
46. člen – skrajševanje postopka, časovna nevezanost na postopke izdaje mnenj 
mnenjedajalca) 

• Mnenje je ustrezno, če je: 

 Jasno (nanaša se na konkretno gradnjo) 

 Pravno utemeljeno (s konkretnimi določbami oz. vsebinami PIA) 

 Obrazloženo (gradnja je/ni skladna s PIA, zato ker…) 

•     UE je vezana na mnenje, če je ustrezno (47. člen, 2.odst.) 

• UE je dolžna ustreznost mnenja preveriti „na prvo oko“ (se spustiti v vsebino); če   
mnenje očitno ni ustrezno, postopa po 3. odst. 47. člena 

• Mnenje mora biti podano v roku 15 dni od prejema popolne zahteve za izdajo 
mnenja (velja za vse mnenjedajalce – razen če je v posebnem predpisu določen 
daljši rok: glej ZUreP-3 za mnenja občin) 

 



• Pomen mnenja občine je, da se prične zavedati odgovornosti dopuščanja 
umeščanja gradnje v prostor, ker je občina tista, ki določa pravila (PIA); do sedaj je 
celovito odgovornost za umestitev v prostor nosila UE, kar je sistemsko gledano 
povsem nelogično 

• Naloga UE ni v „kirurškem“ nadzoru nad ustreznostjo mnenja, pač pa preverbi 
ustreznosti mnenja „na prvo oko“ (UE NI varuh prostora občine, pač pa je to občina 
sama) 

• Interpretacija (in obrazložitev) spornih določb PIA bo naloga in odgovornost občine  

• Občina bo dolžna pravočasno izdelati ustrezno (obrazloženo!) mnenje, sicer bo ona 
odgovorna za postopanje UE po določbah 3. odst. 47. člena GZ-1 (dopolnitev 
mnenja), kar bo pomenilo podaljševanje postopka izdaje GD 

• Občina bo dolžna nesmiselne, nerazložljive, nelogične in neživljenjske določbe PIA 
spremeniti ali nadomestiti  (ne pa jih zaradi neuporabnosti spregledati) 

 



KAJ JE MNENJE - SOGLASJE 

• ZUP: 209. člen, 5. odst. – GZ-1 je specialnejši postopkovni predpis: mnenje mora 
biti predloženo, upravni organ je nanj praviloma vezan (po preverbi ustreznosti 
mnenja!)  

 

• Če mnenje tudi po dopolnitvi le-tega ni ustrezno, upravni organ nanj ni vezan – 
lahko izda odločbo tudi v nasprotju z mnenjem  

 

• NI ODLOČBA oz. upravni akt 

 

• Soglasje JE ODLOČBA oz. upravni akt, mora imeti sestavne dele odločbe (ZUP) in 
nanj upravni organ JE VEZAN brez presojanja njegove (ustrezne) vsebine 

 

 



MNENJE OBČINE PO ZUreP-3  

• Gradbeni posegi v prostor (282. člen, 2. odst.) – izvedba – mnenje občine o 
skladnosti gradnje oz. uporabe objekta in skladnosti gradbene parcele z: 

• Neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja prostora 
• Podrobnejšimi pravili urejanja prostora (15. člen ZUreP-3): sprejme jih Vlada RS z 

uredbo na predlog ministrstva za prostor, na podlagi mnenja Komisije vlade za 
prostorski razvoj 

• Prostorskimi izvedbenimi akti 
 

• Mnenje se izda v roku 30 dni od prejema popolne zahteve za pridobitev mnenja 
(specialna določba napram GZ-1!) 
 

• Obvezna potrditev mnenja s strani občinskega urbanista (2. alineja 4. odst. 46. 
člena); brez potrditve občinskega urbanista mnenje ni upoštevno 
 

• Ocena ustreznosti  mnenja občine je na strani UE, pri čemer je namen zakona, da 
UE presoja vsa mnenja vseh mnenjedajalcev z enakovredno skrbnostjo ter, 

       da se odločitev o pravilnosti in zakonitosti umestitve gradnje v odločbi o GD iz  
        UE postopoma  prenese na občine 

 



PRIGLASITEV – SOGLASJE OBČINE PO ZUreP-3 

• Za negradbene posege v prostor (282. člen, 5. odst.) 

 

• Za gradbene posege, za katere GD ni potrebno (282. člen, 6. odst.) 

 

• LAHKO se pridobi pogoje za izvedbo (veljavnost: 3 mesece) 

 

• OBVEZNA (ZAKONSKA!) PRIGLASITEV gradbenih posegov, za katere GD ni potrebno (284. člen, 6. odst.) 

 

• OBVEZNA PRIGLASITEV, če občina tako zahteva  z odlokom (284. člen, 1. odst.) 

 

• Za priglašen poseg je potrebno pridobiti SOGLASJE občine, v roku 15 dni – domneva, da je priglašen poseg 
skladen, če občina ni odzivna na podano priglasitev 

 

• Tek roka 15 dni (popolna in razumljiva vloga: ZUP) 

 

• Soglasje je upravna odločba, izdana po določbah ZUP (284. člen, 1. odst.), s predpisanimi sestavnimi deli in 
poukom o pravnem sredstvu 

 

• Obvezna potrditev soglasja s strani občinskega urbanista (3. alineja 4. odst. 46. člena); brez potrditve 
občinskega urbanista soglasje ni upoštevno 

 



KONKRETNI PRIMERI 

• Formalno popolna mnenja (kaj je to, iz katere določbe naj bi to izhajalo?) 
• Ločiti postopek izdaje GD od „postopka“ izdaje mnenj na občini! Mnenja niso 

upravni akt in ne terjajo vodenja postopka. Izdano mora biti skladno z 
zakonom na dan izdaje tega mnenja (ne glede na dan vloge za izdajo).  

• Občine so se dolžne naučiti brati svoje PIA, z upoštevanjem pravil pravnega 
razlaganja (tudi iz vidika stališč 2.st. organa na MOP oziroma sodišč) 

• Namen mnenj NI v skrajšanju postopka izdaje GD, pač pa prisiliti občine, da 
začnejo pravilno/pravilneje brati svoje PIA in posledično ugotavljati težave le-
teh in jih reševati s spremembami ali dopolnitvami PIA 

• Mnenje mora vsebovati vsak člen oziroma normo, ki je relevantna za 
obravnavano konkretno gradnjo – enak standard, kot ga je imela UE 

• UE preveri mnenje „na prvo oko,“ kar pomeni, da ne zavzema lastnih stališč pri 
dvoumnih, nejasnih, nekompatibilnih, neskladnih določbah, pač pa v teh 
primerih sprejme razlago občine 

• NI nadzornika nad delom občine, ki izdaja mnenja (kakšen nadzor je mišljen?) 
• Zahtevnost objekta-občina se s tem ne ukvarja, ni element skladnosti s PIA 

 
 

 



• Kaj sodi v izrek GD (56. člen GZ-1):  v dvomu raje zapišite, ne pa prepisovati vseh 
pogojev iz mnenj 

• Jeza in negodovanje, podaljšanje postopka, vse v zvezi z mnenji, nič ne pomaga, 
tako je želela politika, skušamo izpeljati kar najbolje za vse, investitorja, občino in 
UE (v dvomu se vedno odloča in išče razloge v korist investitorja, če je le mogoče): 
mogoče bojo soglasja naslednji korak spremembam zakonodaje …? 

• Popolnost DGD: DGD mora biti taka, da je vlogo mogoče obravnavati, sicer gre za 
nepopolno vlogo za izdajo GD (67. člen ZUP); pomanjkljiva DGD ne predstavlja 
nepopolne vloge za GD, organ poziva in nadaljuje s postopkom (glej 140. člen ZUP!) 

 

 

 



ZDRUŽEVANJE POSTOPKV 
 

• Združevanje postopkov (54. člen GZ-1, 3. odst.): ena vloga - več zahtev, ena 
odločba - vsaj 2 odločitvi: ena glede osnovnega nelegalnega objekta, in vsaj ena 
glede  nameravane gradnje (ki pa lahko spet obsega več gradenj); 

      ODLOČAJTE PO TOČKAH V IZREKU 

• Združevanje postopkov v GZ-1 ni izrecno zapisano, je pa možnost kombinacij 
razbrati iz določb rednega postopka (2. in 3. odst. 54. člena) in tudi iz določb 
legalizacij (IV. Poglavje) 
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Legalizacija objektov: 

 

• členi od 142. do 146. GZ-1 

• ločiti ODLOČBO O LEGALIZACIJI ter DOVOLJENJE ZA OBJEKT DALJŠEGA 

OBSTOJA 

• prvič zakon podaja SPLOŠNA določila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legalizacija je postopek ureditve pravnega stanja že zgrajenega objekta, dela objekta, 

rekonstrukcije ali spremembe namembnosti BREZ GD ali V NASPROTJU s pogoji iz GD 

• Objekt ni nelegalen / neskladen; šteje se, da ima UD 

• Odločba se izda, če je stavba vpisana v kataster nepremičnin oz. objekt GJI v kataster 

GJI; šteje se, da je vpisana, če je zahtevi za izdajo odločbe ali dovoljenja priloženo 

dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov v kataster nepremičnin.  

• Prepričati se o dejanskem stanju na terenu 

• Smiselna uporaba določb GZ-1, ki urejajo postopek izdaje GD 

• Rok za pritožbo je 8 dni 
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Legalizacija ni mogoča za objekt: 

 

 zgrajen po 30. aprilu 2004 in  

 bi bilo treba zanj pred izvedbo gradnje pridobiti pravnomočno OVS ali 

naravovarstveno soglasje, pa to ni bilo pridobljeno.   

 

Enako tudi, če se je na objektu izvajal poseg, za katerega bi moralo biti pridobljeno 

pravnomočno OVS ali naravovarstveno soglasje, pa ni bilo pridobljeno.  

 

- Naravovarstveno soglasje in izdaja odločbe o legalizaciji – je treba pridobiti mnenja? 
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Odločba o legalizaciji: 

Ureja 143. do 145. člen GZ-1 

Predpisani so sestavni deli zahteve za izdajo odločbe o legalizacijo: 

 

• Vlagatelj 

• Gradnja 

• Dokazilo o pravici graditi 

• Mnenja 

• Dokumentacija 

Popolna 

vloga 

Dokumentacija 

za legalizacijo: 

Izdela 

pooblaščeni 

strokovnjak 

• Zemljiškokatastrski načrt / dokazilo o vloženem 

elaboratu 

• Opis objekta, razvrstitev, fotografije, posnetek 

obstoječega stanja 

• Podatki o PA, ki so veljali kadarkoli od začetka 

gradnje do izdelave dok. in opis skladnosti 

Izjema: 

sprememba 

namembnosti in 

nezahteven objekt  



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Odločba o legalizaciji se izda: 

 

• Objekt, del objekta, rekonstrukcija, sprememba namembnosti  izvedena do faze grobih 

gradbenih del pred uveljavitvijo GZ (17.11.2017) in je zahteva vložena v 5 letih od začetka 

uporabe GZ-1 (1.6.2022) 

• Objekt mora biti dokončan – če ni dokončan možnost izjeme 

• Dokumentacija podpisana s strani projektanta in poobl. strokovnjaka skupaj z izjavo, da 

dokumentacija izkazuje dejansko stanje objekta, da ni očitnih napak, da je objekt 

sposoben za uporabo – izjema sprememba namembnosti in nezahteven objekt 

• Priložena vsa mnenja 

• Priloženo potrdilo o plačanem KP 

• Izkazana pravica graditi 

• Objekt vpisan v kataster 

• Zagotovljena MKO 

• Plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora   

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Odločba o legalizaciji : 

 

• Ugotavljanje MKO ter pravica graditi za dostop ter priključke – če gre za 

novozgrajen objekt; 

 

Primer: Objekt zgrajen po letu 1967, obstajal 50 let; kasneje se je prizidal, nadzidal, ali 

gre za obstoječi objekt; ali se preverja pravica graditi za dostop ter priključke… 

 

Primer: Objekt izpred leta 1967 se zaradi prizidav, rekonstrukcije tako spremeni, da 

prvotnega objekta ni več mogoče prepoznati – ali je možna uporaba četrtega odstavka 

145. člena GZ-1 za nadaljnje posege … 

 

Primer: Ali se za objekt po četrtem odstavku 145. člena ugotavlja MKO? 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Dovoljenje daljšega obstoja  

Za objekt, del objekta, rekonstrukcijo objekta ali spremembo namembnosti, ki od 

1.1.2005 obstaja v bistveno enakem obsegu in bistveno enake namembnosti. 

 

V zahtevi se navede podatke o vlagatelju, objektu, uporabi komunalne infrastrukture ter 

priloži zemljiškokatastrski načrt, posnetek obstoječega stanja, dokazilo o izkazani pravici 

graditi, dokazilo o daljšem obstoju objekta.  

 

Ni možno izdati, če gre za nevaren objekt, za katerega je bil izrečen inšpekcijski ukrep. 

 

Preveri se; ali gre za objekt daljšega obstoja, bistveno enakega obsega in namembnosti; 

razen MKO (prav tako se ne preverja skladnost s prostorskimi akti); pred izdajo je treba 

plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter predložiti potrdilo občine, da je bil 

plačan komunalni prispevek.  

 

Dovoljenje za objekt daljšega obstoja velja pogojno.  

 

 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

• Kje je podlaga za ugotavljanje, da osnovni objekt ni nelegalen – na kakšni podlagi; ni 

mogoče izdati dovoljenja za objekt daljšega obstoja; če osnovni objekt ni legalen? 

• Na kakšni podlagi lahko upravni organ uporabi različne tipe legalizacij; npr. za 

rekonstrukcijo leta 1980 146. člen GZ-1; za prizidavo do 1.1.2005 pa 145. člen GZ-1; pri 

čemer je treba zahtevi priložiti posnetek obstoječega stanja in se prepričati o stanju na 

terenu 

• Dejavnost gasilske službe  - potrdilo pristojnega organa lokalne skupnosti 

• Primer: Enostanovanjska stavba zgrajena pred 1967, leta 1964 prizidani 2 sobi, pred 

letom 2005 pa še stopnišče – ali je pravilno vložena zahteva za legalizacijo po 150. členu 

GZ-1 ali bi morala biti vložena zahteva za legalizacijo objekta daljšega obstoja po 146. 

členu GZ-1? 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

ALI JE PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE  

UPRAVNI POSTOPEK? 
 

Upravni organ evidentira prijavo začetka gradnje do 1. 1. 2024, po vzpostavitvi 

e-Graditve investitor oziroma njegov pooblaščenec prijavo lahko izvede preko 

sistema e-Graditev. 

 

Zahteva prijave začetka gradnje se nanaša le na gradnje, ki so se začele 

izvajati po začetku uporabe GZ 

 

Upravni organ lahko informira investitorja, če opazi pomankljivo izvedeno 

prijavo začetka gradnje. Predvsem pa ga seznani s posledicami neustrezno 

izvedene prijave začetka gradnje 

 

Upravni organ popolnost vložene prijave preveri šele pri zahtevi za izdajo UD,  

- da so bili posredovani zahtevani podatki in predložena dokumentacija, 

- ne pregleduje vsebinsko ustreznost. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE (76. ČLEN) 
prijavi začetka gradnje manj zahtevnega in zahtevnega objekta: 

• zakoličbeni zapisnik (samo za gradnjo novega objekta),  

• PZI oziroma PZO, 

• podatkov o imenovanem nadzorniku in vodji nadzora, 

• potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa ZUreP-3 

(do vzpostavitve sistema eGraditev, 1. 1.2024 se komunalni prispevek 

odmerja pred izdajo gradbenega dovoljenja) 

• mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji 

za delovanje izravnalnih ukrepov,  

• pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, če tako določa Zakon o varstvu 

okolja. 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE (76. ČLEN) 
 

prijavi začetka gradnje za nezahtevni objekt se predloži (tretji odst.165 člen): 

• za nezahtevne objekte: podatke o izvajalcu ali nadzorniku ter potrdilo občine 

o plačanem 

• komunalnem prispevku, če tako določa ZUreP-3 (do vzpostavitve sistema 

eGraditev, 1. 1. 2024 se potrdilo ne prilaga), 

Prijava začetka gradnje za nujne rekonstrukcije:  

• izjava pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, da stanje 

obstoječega objekta dopušča izvedbo del, ki so nujna za zmanjšanje ali 

odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter s katerimi se vzpostavi 

prejšnje stanje. 

Prijava začetka odstranitve zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki ne rabi 

gradbenega dovoljenja: 

• PZO 

• če gre za objekt - kulturni spomenik, posnetek obstoječega objekta. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA 
(79. člen) 

 

Dopušča se odstopanja, pri katerih: 

• sta objekt in gradbena parcela skladna z določbami PIA 

• objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča 

• sprememba ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč in na 

pravice strank, 

• ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta (tudi za posamezni 

del) 

• je sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalcev  

 

če se sprememba nanaša na izdano mnenje, se ta pogoj dokazuje s pridobitvijo 

novega mnenja iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna s 

predpisi s področja mnenjedajalca. Samo to mnenje se prilaga k izdaji 

uporabnega dovoljenja. 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA 
(79. člen) 

 

Ob upoštevanju prej naštetih pogojev se kot manjše dopustno odstopanje 

dopušča: 

• horizontalni premik objekta od lege, določene v DGD do 1,0 metra, 

• drugačne tehnične rešitve od prikazane v DGD, če so izpolnjene bistvene in 

druge zahteve  

• za stavbe še, če se posamezne zunanje mere, določene v gradbenem 

dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno), povečajo do 

0,5 metra, ali se posamezne zunanje mere zmanjšajo in 

• za stavbe sprememba ničelne kota pritličja do 0,5 metra. 

 

Za dopustna manjša odstopanja, ki vplivajo na izpolnjevanje bistvenih in drugih 

zahtev, se izdela nova ali spremenjena PZI. Če se odstopanje izvede med 

gradnjo, jih morata vodja projektiranja in vodja nadzora pred izvedbo sprememb 

vpisati v gradbeni dnevnik in potrditi s podpisom. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA 

ZA OBJEKTE GRAJENE V ČASU 

VELJAVNOSTI GZ 
  

V kolikor je investitor gradil na podlagi pravnomočnega in izvršljivega 

gradbenega dovoljenja ter v skladu z njim, vključno z upoštevanjem takrat 

veljavnih zakonsko predpisanih dopustnih odstopanjih, se lahko utemeljeno 

zanese, da bo za tak objekt tudi pridobil uporabno dovoljenje. Gre za pravno 

predvidljivost in zaupanje v pravo.  

 

Ne glede na to, da GZ-1 v 79. členu zakona dopušča delno spremenjena 

odstopanja, se mora tudi v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, vodenem po 

GZ-1, upoštevati dejstvo, da se je za gradnje, izvedene po uveljavitvi GZ, štelo, 

da je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem, če so bili upoštevani 

tudi pogoji iz 66. člena GZ. Nasprotno pa bi neupoštevanje s samim zakonom 

dopuščenih odstopanj za že izvedene gradnje, pomenil nesorazmeren poseg v 

pridobljene pravice investitorjev. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

UPORABNO DOVOLJENJE 

(80. člen) 
Zahtevo lahko poda: 

• investitor  

 

 

 

 

 

 

 

ali  

• vlagatelj zahteve za uporabno dovoljenje (izvajalec, nadzornik ali druga 

oseba, ki je lastnik ali imetnik stvarnih pravic na nepremičnini) 

 

Stranka je tisti, ki podaja zahtevo, vendo pa je stranka tudi investitor. 

 
  

60. člen GZ-1  

prijava spremembe investitorja,  

  

191 (7) člen ZUreP-3 

pred določitvijo identifikacijske oznake za gradbeni parcelo 

UE preveri ali ima investitor izkazano pravico graditi na vseh 

sestavinah gradbene parcele. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

UPORABNO DOVOLJENJE  

za enostanovanjsko stavbo 
 

Dokončana enostanovanjska stavba: 80 (4) člen: 

• PID 

• mnenja mnenjedajalcev (samo tistih, na katere se spremembe nanašajo) 

• (namesto DZO) izjava nadzornika in vodje nadzora, da so dela dokončana v 

skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za 

izvedbo gradnje ter da objekt izpolnjuje bistvene zahteve. 

• dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin oziroma v 

kataster gospodarske javne infrastrukture, če je to določeno s predpisom. 

 

Dokončana enostanovanjska stavba razen ovoja stavbe: 80(5) člen 

• izjava nadzornika in vodje nadzora, da so dela dokončana v skladu z 

izdanim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo 

gradnje ter da objekt izpolnjuje bistvene zahteve, razen v delu, ki se nanaša 

na izvedbo ovoja stavbe.  

 

 

 
  



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

UPORABNO DOVOLJENJE  po zakonu 

za enostanovanjsko stavbo 
 

149. člen GZ-1 

• zgrajene (dokončane) pred 1. junijem 2018  

• na podlagi gradbenega dovoljenja  -  izjava pooblaščenega strokovnjaka. 

• zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep, 

• so vpisane v kataster nepremičnin - dokazilo, da je vložena zahteva z 

elaboratom za vpis podatkov v kataster nepremičnin 

 

150. člen GZ 

ali zgrajene pred 31. decembrom 1967 in so 1. januarja 2003 v uporabi, če se 

jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila  (pozor  4. člen 

ZGO-1 in ZGO-1D za enostanovanjske stavbe) in so zemljišča, na katerih so 

zgrajene, z dnem uveljavitve tega zakona na predpisani način evidentirana v 

zemljiškem katastru, 

ali zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so s 1. januarjem 2003 v 

uporabi ter na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru. 

 
  



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

UPORABNO DOVOLJENJE  

za stare objekte 
147. člen: uporabno dovoljenje za obstoječi objekt daljšega obstoja - zgrajen 

pred 1. januarjem 2005 z gradbenim dovoljenjem 

• priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt 

izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi 

manjšimi odstopanji iz 79. člena tega zakona. 

 

148. člen:uporabno dovoljenje za obstoječi objekt z gradbenim dovoljenjem 

• dokumentacije za izdajo uporabnega dovoljenja po starih predpisih, ki so 

veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje uporabnega 

dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve ugodnejše. 

 

150. člen: domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1 

• Zadostuje, da stranka izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka dokaže 

z verjetnostjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

NERESNIČNE IZJAVE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

• Problem lažnih izjav projektantov, strokovnjakov: kjer JE postopek, je potrebno vse 
dokazovati v pos. ugot. post.; kjer so zgolj izjave, mora uradna oseba, če z 
utemeljenimi razlogi posumi v verodostojnost izjave, pozivati na ureditev neskladij 
med vsebino izjave in ugotovljenim dejanskim stanjem (ki se ugotovi iz podatkov 
predložene dokumentacije, iz javnih evidenc, z osebnim zaznavanjem ali 
kakršnokoli  upoštevano informacijo, ki je ni „spregledati“), pri čemer je v pozivu 
treba opozoriti na neverodostojnost izjave in prijavo na ustrezno zbornico oz. 
organ 

 

• Izdaja UD za manj zahtevne objekte: NI POSTOPKA, NI ZAVRNILNE ODLOČBE, 
možno je zgolj zavrženje podane zahteve – neverodostojne izjave! 

• Postopki izdaj UD po 147. in 149. členu GZ-1: praviloma tu ni posebnega 
ugotovitvenega postopka, sploh v primeru 149. člena, se pa izpodbijajo vsebine 
predloženih izjav, če ZELO OČITNIH nepravilnosti ni mogoče spregledati (glej zgoraj) 



• Različna poimenovanja odločb: uporabno dovoljenje, objekt daljšega 
obstoja, legalizacijska odločba – NI PROBLEM (važna je vsebina in navedba 
pravnega temelja izdane odločbe!); predpisan obrazec je zgolj V POMOČ 
upravnemu organu 

• Vlagatelji zahteve za izdajo UD: 147. člen: investitor, (so)lastnik 

                                                               149. člen: lastnik 

       NI potrebe po preverjanju pravice graditi (tako tudi upravno sodna  

       praksa), ugotovi se lastništvo na podlagi podatkov ZK. 

• Izjava po 147. in po 149. členu: nima opisa odstopanj 

• Kako je objekt pravilno evidentiran pri uporabi domneve iz 150. člena GZ-
1? MORA ŽE BITI VPISAN, tu ni odpustka 

• Objekt izpred leta 1968: od takrat do izdaje odločbe se vanj ne sme 
gradbeno tehnično posegati na način in v obsegu, ki bi zahtevalo GD 
(upoštevati vse možne predpisane odpustke od leta 1968 do danes!) 

 

 



Ureja: ZUreP-3 v členih od 190. do 195. 
 

Veljavnost: od 1. junija 2022 se uporablja 190. člen (določitev 
gradbene parcele) 
 

Prehodne določbe: členi od 191. do 195. se na podlagi prehodnih 
določb (320. in 321. člena) še ne 
uporabljajo. 

 
 
Gradbena parcela obsega 
prostorsko oziroma funkcionalno 
medsebojno povezano zemljišče.  
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Gradbena parcela  



 
Povezava stavbe in parcele, da  
bo načrtovana stavba   
lahko normalno funkcionirala 
ves čas svojega obstoja.  
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Gradbena parcela – zakaj? 

Da zagotavljamo red v prostoru. 



• Gradbena parcela se določa objektom na območju stavbnih 
zemljišč. 

• Določa se v DGD. 

• Pri stavbah je sestavljena: 
• iz ene ali več parcel, 

• območja stvarne služnosti,        sestavine gradbene parcele 

• območja stavbnih pravic. 

• Pri DGD ni pogoj, da morajo biti sestavine gradbene parcele 
urejene. 

• Sestavine gradbene parcele morajo biti urejene najpozneje do 
oddaje zahtevka za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

• PROSIMO VAS, da pri izdaji gradbenega dovoljenja opozorite 
investitorje, da so dolžni urediti sestavine gradbene parcele, če le 
te niso urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
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Gradbena parcela (190. člen) 



 

• V gradbeno parcelo se ne vštevajo površine za dostop do nje in 
izvedba priključkov na GJI. 

• Skupna gradbena parcela – če se določa za redno rabo dveh ali 
več objektov. 

• Investitor mora imeti izkazano pravico graditi na vseh sestavinah 
gradbene parcele. 

 

Gradbena parcela se ne določa: 

• pomožnim objektom, 

• enostavnim in nezahtevnim objektom, 

• gradbeno inženirskim objektom, ki so linijski in se gradijo pod 
zemeljskim površjem ali potekajo nad njim (vodovod, kanalizacija, 
plinovod, daljnovod..). 
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Gradbena parcela (190. člen) 



Uporaba od 1. 1. 2023 oziroma od vzpostavitve informacijske 
rešitve. O tem vas bomo pravočasno obvestili. 
 

Gradbena parcela stavbe se vpiše v kataster nepremičnin z 
identifikacijsko oznako. 

 

 Kdaj?            v postopku izdaje uporabnega dovoljenja 

 

Identifikacijsko oznako določi upravni organ pristojen za graditev 
(UE) v uporabnem dovoljenju. Pridobi jo iz prostorskega 
informacijskega sistema (e-graditev). 

 

Če niso izpolnjeni pogoji za določitev identifikacijske oznake 
gradbene parcele stavbe, se šteje, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo 
uporabnega dovoljenja. 
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Vpis gradbene parcele v uradne evidence (191. člen) 



Gradbena 
parcela 

Stavbe DGD 
Sestavine 
gradbene 
parcele 

UE – 
uporabno 
dovoljenje 

Kataster 
nepremičnin 

Zemljiška 
knjiga 

Gradbeno 
inženirski 

objekti 
DGD 

Evidenca 
stavbnih 
zemljišč 

Shematski prikaz postopek 
vzpostavitve gradbene parcele za 

stavbe in GIO 


