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ZADEVA: Uporabno dovoljenje za stanovanjske stavbe
ZVEZA: Vaš elektronski dopis z dne 28.9.2018

Spoštovani!

Na Ministrstvu za okolje in prostor smo prejeli vaš dopis, v katerem navajate, da naj bi z 
uveljavitvijo Gradbenega zakona s 1.6.2018 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. 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 
dokumentacije, ki pa ne bodo majhni. 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. 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 vam dostopnih informacijah se je 
kar nekaj investitorjev že obračalo tako na upravne enote kot geodetske uprave in so 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 rečeno, da bi zadostovalo, če bi od upravne enote prejeli dokument, v 
katerem bo bilo navedeno, da uporabnega dovoljenja ne potrebujejo in bi jim na osnovi tega 
dokumenta izdali hišno številko. Zato prosite za pojasnila, saj se 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.

Na vaše vprašanje odgovarjamo, da je Gradbeni zakon začel veljati 17.11.2017, uporabljati pa 
se je začel 1.6.2018. V skladu z njim je po novem za vse enostanovanjske stavbe, ki se začnejo 
uporabljati po 1.6.2018, zahtevana pridobitev uporabnega dovoljenja, to pa je pogoj za 
pridobitev hišne številke. Postrožitev dosedanje zakonodaje je temeljila na oceni učinkov 
dosedanje zakonodaje, ki ni zahtevala preveritve dokončanega objekta in je bila s tega vidika 
sistemsko pomanjkljiva. Njena posledica so bile številne neskladne gradnje, ki jih je 
zakonodajalec v GZ reševal tudi z različnimi pravnimi instituti, med drugim s prehodnimi 
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določbami, ki omogočajo legalizacijo objektov. Te situacije je, kot rečeno, zakonodajalec želel v 
prihodnje preprečiti in zato sprejel predpis, ki zahteva preverjanje stanja vseh objektov (razen 
nezahtevnih objektov) pred začetkom njegove uporabe.

Povzemanje določb ZGO-1 v gradbenih dovoljenjih investitorjev ne odvezuje, da ne bi pridobili 
uporabnega dovoljenja. V Gradbenem dovoljenju so v praksi upravne enote povzemale tudi 
druge določbe ZGO-1 (npr. obveznosti glede nadzornika, ureditve gradbišča, zakoličenja ipd.), 
ki nimajo zavezujoče narave. Gradbeno dovoljenje je bilo namreč že skladno z ZGO-1 namreč 
opredeljeno kot odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli konkretna gradnja in ne kot 
odločba, s katero se določajo pogoji za začetek uporabe objekta. To je določal že sam ZGO-1 
in ta zahteva se je s 1.6.2018 v GZ postrožila na že opisan način.

Odločitev glede ponovne uzakonitve uporabnega dovoljenja je bila torej posledica zaščite 
javnega interesa. Uporabno dovoljenje se namreč lahko pridobi, če so izpolnjene predpisane 
bistvene zahteve (gradbenotehnični pogoji) in da je objekt skladen z izdanim gradbenim 
dovoljenjem (urbanistični in drugi pogoji v zvezi z objektom). Bistvene zahteve so določene v 
drugem delu Gradbenega zakona (GZ), podrobno pa so razdelane v podzakonskih aktih in 
tehničnih smernicah, in sicer so: 
- mehanska odpornost in stabilnost,
- varnost pred požarom,
- higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
- varnost pri uporabi,
- zaščita pred hrupom,
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
- univerzalna graditev in raba objektov,
- trajnostna raba naravnih virov.

Dokončanje objekta in izpolnjevanje bistvenih zahtev je bil pogoj za pridobitev uporabnega 
dovoljenja že v dosedanji zakonodaji. Številne neskladne gradnje, zlasti pri enostanovanjskih 
stavbah, pa so bile posledica tega, da je bilo leta 2012 uporabno dovoljenje za enostanovanjske 
stavbe ukinjeno. To se je izkazalo za neprimerno, ker sistem ni vseboval dovolj močnih varoval 
za izpolnitev že navedenih zahtev. S tem je bila ogrožena varnost zdravja in življenja ljudi, 
posredno pa tudi pravna varnost državljanov v prometu z nepremičninami. Posledica takšne 
zakonodaje je bila namreč med drugim tudi ta, da so investitorji z gradbenim dovoljenjem za 
enostanovanjski objekt zgradili večstanovanjski objekt, nihče pa tega ni preverjal, ker ni bilo 
potrebno uporabno dovoljenje. O tem so večkrat kot sistemsko pomanjkljivost zakonodaje 
poročali tudi mediji, nanj pa je opozarjal tudi Varuh človekovih pravic.

Kljub temu, da je novi Gradbeni zakon ponovno uzakonil obveznost pridobitve uporabnega 
dovoljenja, je bilo to izvedeno na način, ki je za državljane manj obremenjujoč od dosedanjega 
sistema pridobivanja uporabnega dovoljenja. Medtem ko je bil do sedaj obvezen tehnični 
pregled in ugotovitveni postopek, novi Gradbeni zakon postopek pridobitve uporabnega 
dovoljenja poenostavlja tako, da se v primeru vseh objektov (razen zahtevnih objektov in 
objektov z vplivi na okolje) uporabno dovoljenje izda na podlagi same dokumentacije (projekta 
izvedenih del in dokazila o zanesljivosti) in izjav pooblaščenih strokovnjakov. Za izdajo 
uporabnega dovoljenja je predpisan rok 15 dni in se izda na obrazcu. Rešena je tudi težava v 
primeru starejših objektov, stečajev ali drugih izjemnih okoliščin, ko dokumentacije ni mogoče 
izdelati za nazaj. V tem primeru manjkajočo dokumentacijo lahko v celoti nadomestijo izjave 
pooblaščenih strokovnjakov, da so izpolnjene bistvene zahteve in pogoji iz gradbenega 
dovoljenja. Te izjave temeljijo na strokovni oceni izvedenega objekta, njegove skladnosti z 
gradbenimi predpisi in gradbenim dovoljenjem. Izjemoma je za tovrstne izjave, vendar samo v 
primeru kadar ti strokovnjaki pri gradnji niso sodelovali in če se stanja objekta ne da preveriti na 
podlagi obstoječih načrtov, gradbenega dnevnika in druge dokumentacije, s katero razpolaga 
izvajalec in investitor, potrebno izvesti dodatne preiskave (sondiranja in podobno).
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Cena potrebne dokumentacije in izjav ni regulirana z zakonom ali z drugim predpisom, temveč 
se oblikuje prosto na trgu, zato je lahko zelo različna. V primeru, da gradnja ne odstopa od 
projekta za izvedbo, je lahko že projekt za izvedbo tudi v funkciji projekta izvedenih del, zato v 
tem primeru investitorju ne nastanejo dodatni stroški. Priporoča se, da tako kot pri drugih 
storitvah, državljani pridobijo več ponudb in izberejo najustreznejšo.

S spoštovanjem,
Luka Ivanič
Vodja Službe za sistem okolja in 
prostora

Pripravila:
mag. Sabina Jereb
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