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ZADEVA: PROBLEM PRIDOBIVANJA UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA 
STANOVANJSKE HIŠE, KATERIM JE BILO IZDANO PRAVNOMOČNO GRADBENO 
DOVOLJENJE PRED 1.6.2018 
 
Z uveljavitvijo Gradbenega zakona s 1.6.2018, so investitorji, naleteli na težavo, saj se od 
njih zahteva, da pred uporabo objekta, pridobijo uporabno dovoljenje, ki je  pogoj za 
pridobitev hišne številke, ne glede na to, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje po ZGO-1. 
V gradbenih dovoljenjih za gradnjo stanovanjskih hiš, ki so bila izdana po ZGO-1, je 
namreč navedeno, da so stanovanjske hiše manj zahtevni objekti, za katere pred 
začetkom uporabe ni potrebno pridobivati uporabnega dovoljenja. 
 
V skladu z 68. členom GD je treba pred pridobitvijo hišne številke vložiti na upravno enoto 
Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, kateri je potrebno priložiti: 

• izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim 
gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, 

• dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (PID), 

• dokazilo o zanesljivosti objekta,…… 
 
Investitorji s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji po ZGO-1 so zgroženi,  saj se od njih 
zahteva nekaj, kar v izdanih pravnomočnih gradbenih dovoljenih ni navedeno, hkrati pa se 
jim povzročajo tudi dodatni stroški, ob pridobivanju tako obsežne dokumentaciji, ki pa ne 
bodo majhni (govorimo od višini stroškov 2.000,00 € in več).  Tudi 4. odstavek 69. člena 
GZ pravi: »Če je predpisana pridobitev uporabnega dovoljenja, je to pogoj za 
določitev hišne številke«. Glede na ta odstavek, si je moč razlagati, da bi se 
stanovanjskim objektom s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po ZGO-1, lahko dodelila 
hišna številka brez uporabnega dovoljenja. 
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Težava je tudi v tem, kdo bo investitorjem, ki so gradili stavbe 10 in več let in je gradnja 
potekala v lastni režiji, vse te dokumente izdal in ne nazadnje podpisal, saj so projektanti, 
nadzorniki in izvajalci za resničnost izjav kazensko in odškodninsko odgovorni (5. odstavek 
68. člena GZ) 
 
Pa tudi samo uporabno dovoljenje še ni tako sporno, če bi se zahtevala neka minimalna 
dokumentacijo, npr. na način, ki ga je opredeljeval ZGO-1, ko je lahko investitor zaprosil 
za stanovanjsko hišo tudi uporabno dovoljenje, vendar je k tej zahtevi priložil zgolj izjave 
projektanta, nadzornika in izvajalca del ter pridobitev uporabnega dovoljenja ni bil pogoj 
za določitev hišne številke. Nenazadnje pa se tudi sprašujejo, kaj bodo s tem 
dokumentom, saj si v večini z gradnjo rešujejo lasten stanovanjski problem.  
 
Po nam dostopnih informacijah, se je kar nekaj investitorjev že obračalo tako na upravne 
enote kot geodetske uprave in prejeli odgovor, da dokler ne bodo prejeli drugačna stališča 
od Ministrstva za okolje in prostor, ne morejo postopati drugače. Po neuradnih 
informacijah naj bi bilo investitorjem na eni od geodetskih uprav rekli, da bi zadostovalo, 
če bi od upravne enote prejeli dokument, v katerem bo bilo navedeno, da uporabnega 
dovoljenja ne potrebujemo in bi nam na osnovi tega dokumenta izdali hišno številko. 
 
Prosili bi vas za pojasnila, saj je občani v zvezi z navedeno problematiko vedno več 
obračajo na občine, in seveda za usmeritve upravnim enotam in geodetskim upravam kako 
naj postopajo v takih primerih. 
 
Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujemo. 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
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