
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

Številka: 351-1/2020 
Datum: 10. 9. 2020 
 
 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 
 
1000 Ljubljana 
Gp.mop@gov.si  
 
 
ZADEVA: PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
GRADBENEGA ZAKONA 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja pripombe k predlogu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (v nadaljevanju: Zakon). 
 
5.člen 
Predlagamo, da se vzdrževalna dela v javno korist uvrstijo med gradnje, za katere ni 
potrebno gradbeno dovoljenje. 
 
Obrazložitev: 
Predlog GZ-1 med gradnje brez gradbenega zakona ne razvršča vzdrževalnih del v javno 
korist, kot jih je doslej, iz obrazložitve pa ne izhaja, da je sprememba prvega odstavka 
izvedena z določenim namenom. Zakon o cestah vzdrževalna dela v javno korist določa kot 
rekonstrukcijo, zato menimo, da je smiselna ustrezna opredelitev v GZ glede obveznosti 
pridobitve dovoljenj ali prijave gradnje. 
 
Poleg tega so v členu, ki določa pristojni organ za sprejem prijave začetka gradnje, 
navedena tudi vzdrževalna dela v javno korist. 
 
7.člen – prvi odstavek 
Predlagamo, da se glede pristojnosti UE ohrani dosedanje določbe. 
 
Obrazložitev: 
Glede na ostale določbe GZ-1 je zelo smiselna ohranitev krajevne pristojnosti upravnih 
enot, saj se s predlagano spremembo zmanjšuje dostopnost do storitev – pridobivanje 
osnovnih informacij glede upravnih postopkov za investitorje.  
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Za organe pristojne za izdajo gradbenih dovoljenj je pomembno tudi poznavanje prostora 
in drugih značilnosti posameznega območja kot tudi prostorsko izvedbenih aktov, saj po 
predlogu GZ-1 (40.člen) lahko upravni organ razpiše tudi ustno obravnavo za namen 
uskladitve in spremembe mnenj ali odloči sam.  
 
Menimo, da iz vidika udeležbe predstavnikov občine v postopkih ustnih obravnav v 
oddaljenih UE pomeni dodatne stroške in izguba časa. 
 
Prav v postopkih povezanih z dovoljevanjem gradnje je krajevna pristojnost upravnih 
organov zelo smiselna in v praksi utemeljeno uveljavljena. Predlagana sprememba bi 
povzročila neutemeljeno zmedo in po našem mnenju tudi podaljšala postopke.   
 
31. člen – peti odstavek 
Predlagamo, spremembo petega odstavka 31. člena, ki naj se glasi: »V mnenju se 
mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti. Mnenje mora jasno izražati stališča 
mnenjedajalca in mora biti strokovno in pravno utemeljeno ter obrazloženo.«  
 
Obrazložitev: 
Pogoji za izvedbo gradnje so podani že v projektnih pogojih oziroma v prostorskih 
izvedbenih aktih. Nesmiselno je, da jih mnenjedajalec ponovno navaja v mnenju, enako 
velja za morebitne rešitve oz. predloge. Vloga mnenjedajalca v postopku izdaje mnenja je 
zgolj presoditi skladnost projektne dokumentacije s predpisi iz njegove pristojnosti oz. s 
PIA. 
 
31. člen – sedmi odstavek 
Predlagamo spremembo sedmega odstavka 31. člena, ki naj se glasi: »Pri nepopolni 
zahtevi za izdajo mnenja mnenjedajalec zahteva dopolnitev v 15 dneh od prejema 
zahteve. Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 30 dneh od prejema popolne zahteve.« 
 
Obrazložitev: 
Rok za izdajo odločbe o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja ostaja dva meseca od 
vložitve popolne zahteve. Občina mora mnenje glede skladnosti s PIA izdati v le 15 dneh 
od prejema popolne zahteve, kar je prekratek rok glede na zahtevnost postopka, število 
mnenj, ki jih občina prejme, in čas, ki je potreben za rešitev vloge, zato predlagamo rok 
30 dni za izdajo mnenja in rok za poziv za dopolnitev 15 dni. 
 
Krajšanje tega roka je torej nesmiselno in ne bo pripomoglo k hitrejši izdaji mnenja. Rok je 
že v obstoječem zakonu zelo kratek, pregled dokumentacije pa zahteva poglobljeno 
strokovno delo. Naj opozorimo tudi na pomanjkanje strokovnega kadra predvsem v 
manjših občinah ter nalaganje občinam vse več nalog in raznih upravnih in neupravnih 
postopkov vezanih na rok. 
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Na podlagi izkušenj občine kot mnenjedajalca, v primeru poziva k nepopolni vlogi 
pooblaščenci investitorjev za dopolnitev potrebujejo tudi do nekaj mesecev, saj se pogosto 
oddajajo nedodelane in nepopolne dokumentacije. Hitrost reševanj vlog pri mnenjedajalcu 
(občini) bi bila učinkovitejša v primeru bolje izdelanih dokumentacij z vsemi potrebnimi 
podatki. 
 
Težave se pojavljajo tudi pri označitvi projekta in njegovih dopolnitev, saj se različnim 
zahtevam (za izdajo gradbenega dovoljenja, odmero komunalnega prispevka in mnenja) 
prilagajo projekti, ki vsebinsko odstopajo ter bi bilo potrebno zagotoviti večjo sledljivost 
spreminjanja projekta oz. dokumentacije (npr. vse dopolnitve v pdf formatu). 
 
31. člen – osmi odstavek 
Predlagamo, da se besedilo osmega odstavka v celoti črta. 
 
Obrazložitev: 
Ne strinjamo se z dejstvom, da negativno mnenje postane odločba, zoper katero je možna 
pritožba. S to spremembo se podvajajo upravni postopki in postopek izdaje mnenja se še 
dodatno podaljšuje. V člen naj se nevede komu se je možno pritožiti zoper odločbo (ali 
vsaj v obrazložitev). Zoper izdano gradbeno dovoljenje je možna pritožba na Ministrstvo za 
okolje in prostor, ni pa jasno na koga se naslovi pritožba zoper negativno mnenje 
mnenjedajalca.  
 
Obrazložitev: 
Način podaje mnenja s strani mnenjedajalca je ustrezno zajet v petem odstavku 31. člena. 
V primeru, da dokumentacija ni izdelana v skladu s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca, 
mora slednji mnenje strokovno in pravno utemeljiti ter obrazložiti. V kolikor mnenjedajalec 
strokovno in pravno utemelji nestrinjanje z nameravano gradnjo, ne vidimo potrebe, da se 
zadeva rešuje na podlagi pritožbe na drugi stopnji, prav tako pa ne vidimo pohitritve 
postopkov, saj bo organ na drugi stopnji moral slediti istim pravnim podlagam in 
zahtevam. V primerih, da mnenja niso jasna in utemeljena pa določila tretjega odstavka 
40. člena omogočajo razjasnitev. 
 
Določilo ne bo imelo bistvenega vpliva na hitrejše reševanje vlog in izdajo gradbenega 
dovoljenja. 
 
Sklepamo, da se na področju izdaje mnenja glede skladnosti s prostorskim aktom občine 
(na novo uvedeno z GZ) izvajajo različne prakse, vse občine pa tudi niso bile ustrezno 
kadrovsko opremljene za izvajanje teh dodatnih nalog. 
 
V zvezi s tem se predlaga: 
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 da se pregleda primere dobre prakse ter se občinam nudi ustrezna napotila in 
navodila pri pripravi mnenj; 

 da se način izdajanja mnenj čimbolj poenoti ne glede na različne prostorske akte – 
predvsem določitev vsebin, ki jih je pri ugotavljanju skladnosti s prostorskim aktom 
potrebno preverjati in kaj so vsebine, ki že posegajo v pristojnosti ostalih 
mnenjedajalcev; v prostorskih izvedbenih aktih je namreč navedenih kar precej 
zahtev različnih nosilcev urejanja prostora, ki naj bi se jih v postopkih ugotavljanja 
skladnosti preverjalo;  

 da se za hitrejši potek postopkov udeležence usmerja k sodelovanju (zlasti oddaja 
ustrezno izdelane dokumentacije za pridobitev dovoljenja), kar bo rezultiralo s 
hitrejšim potekom postopka.   

 
35. člen 
Predlaga se, da se za 2.odstavkom doda nov odstavek, ki bo urejal izkaz pravice graditi v 
primeru nameravane gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture, s predložitvijo 
notarsko overjene pogodbe o pridobitvi pravice gradnje, brez zahteve po hkratni priložitvi 
dokazila, da je bil vložen tudi zemljiškoknjižni predlog za vpis takšne pravice v zemljiško 
knjigo ( torej smiselno podobno kot glasi dikcija 4.odst.35.čl. GZ-1) 
 
Obrazložitev: 
Tako sedaj veljani GZ kot predvideni novi GZ-1 zahtevata, da se zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja priloži dokazilo o pravici graditi. Predvidena  ureditev dokazila o 
pravici graditi je zajeta v 35.čl. GZ-1. 
 
Občine v praksi pogosto naletijo na težko premostljive težave glede izkazovanja pravice 
graditi v primeru, ko gre za gradnjo gospodarske javne infrastrukture (kot je npr. 
vodovod). Trasa gospodarske javne infrastrukture je praviloma zelo dolga in poteka preko 
številnih zemljišč. Pri tem se pogosto naleti na  zemljišča, kjer zk.stanje ne omogoča vpisa 
pravice graditi v zemljiško knjigo. Gre npr. za primere, ko zapuščinski postopki po v zk. 
vpisanih lastnikih še niso zaključeni. Problem je toliko večji v primeru, ko trasa prečka 
zemljišče, ki je bilo v denacionalizacijskem postopku vrnjeno agrarnim pašnim skupnostim 
oz. njihovim številnim prvotnim članom, po katerih pa zapuščinski postopki niso zaključeni.  
 
Prejšnja ureditev po ZGO-1 je za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture 
dopuščala, da se pravica graditi izkazuje (le) z notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi 
takšne pravice, ki pa je ni bilo potrebno tudi zemljiškoknjižno realizirati (3.odst.56.čl. ZGO-
1).  
 
S takšno ureditvijo se je omogočalo pridobivanje gradbenih dovoljenj za gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture tudi v primerih, ko je le ta potekala po zemljiščih, katerih 
zk.stanje v času vložitve zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ni omogočalo vknjižbe 
pogodbeno izgovorjene pravice graditi. 
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S pogodbo s katero je bila izgovorjena pravica graditi za potrebe gradnje gospodarske 
javne infrastrukture je bil ustrezno zaščiten tako interes dejanskih lastnikov ( sklenjena je 
bila npr. z znanimi dediči ali vodstvom agrarne pašne skupnosti, ki je imelo za sklenitev 
pogodbe soglasje svojega aktivnega članstva ipd.) hkrati pa je bila omogočena gradnja. 
 
Glede na to, da je gradnja gospodarske javne infrastrukture absolutno v širšem javnem 
interesu bi bilo tudi gradbeno zakonodajo potrebno prilagoditi tako, da bo omogočala lažje 
in hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj za takšno infrastrukturo. 
 
Dejansko stanje v praksi pa je od uveljavitve GZ dalje trenutno takšno, da je začetek 
gradnje marsikatere gospodarske javne infrastrukture odložen za več let, ker zaradi npr. 
dolgotrajnih zapuščinskih postopkov ali prepočasnega delovanja zapuščinskih sodišč ni 
mogoče zagotoviti pogojev za vpis pravice gradnje v zemljiško knjigo in s tem tudi ne 
pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
S predlagano dopolnitvijo 35.čl. GZ-1 se v bistvu predlaga vrnitev zakonske ureditve, ki je 
glede izkaza pravice graditi v primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture veljala v 
času veljavnosti ZGO-1. 
 
43. člen 
Plačan komunalni prispevek mora ostati pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Tako 
predlagamo dopolnitev prvega odstavka 43. člena z novo, sedmo alinejo, ki naj se glasi: 
» je plačan komunalni prispevek oziroma so na drug zakonit način izpolnjene investitorjeve 
obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka.« 
 
Obrazložitev: 
Mehanizem deluje in ga ni potrebno spreminjati. V kolikor je investitorju naloženo, da 
mora komunalni prispevek poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja, bo bolj 
zainteresiran, da ga tudi dejansko poravna. Bojazen je, da investitorji gradenj ne bodo 
prijavljali in se bodo na ta način izogibali plačilu komunalnega prispevka. Težje bodo 
plačila prispevkov izterljiva, predvsem pa v postopkih spremembe namembnosti, ko bo 
pogoj plačila prispevka šele pred izdajo uporabnega dovoljenja. Marsikateri investitor za 
uporabno dovoljenje ne bo zaprosil. 
 
63. člen 
Predlagamo, da se prijava začetka gradnje za enostavne in nezahtevne objekte ne 
predpiše. 
 
Obrazložitev: 
Z Zakonom se želi legalizirati čim več nelegalnih gradenj, katerih pa v prostoru dejansko 
nastaja zelo veliko. V praksi si investitorji sicer pridobijo Gradbena dovoljenja za 
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nezahtevne objekte, ob gradnji pa ne prijavijo začetka gradnje in prav tako ne angažirajo 
nadzornika. Menimo, da je zakonodajalec presodil, da gre za take vrste gradenj, kjer v 
načrtovanje z obvezo ne povabimo stroke (projektantov), zato tudi ne vidimo smisla, da se 
zahteva prijava gradnje in gradbeni nadzor. V praksi se to namreč ne izvaja, kar 
posledično pomeni, da posledično spet produciramo gradnje, ki imajo gradbeno 
dovoljenje, nimajo pa prijave nadzora in so posledično nelegalni. 
 
63. člen – prvi in osmi odstavek 
Predlaga se, da GZ-1 podrobneje definira vsebino prijave začetka gradnje za začasne 
objekte (ob izrednih dogodkih, za skladiščenje), nezahtevne in enostavne objekte-stavbe. 
 
Obrazložitev: 
Kot za ostale prijave gradnje naj bo z zakonom opredeljeno, kaj je najmanj obvezna 
vsebina prijav začetka gradnje za začasne objekte (ob izrednih dogodkih, za skladiščenje) 
in enostavne objekte-stavbe.  
 
Podrobneje naj se opredeli tudi vsebino prijave začetka gradnje za nezahtevne objekte. 
Smiselno bi bilo, da se za te vrste gradenj pripravi samostojen obrazec prijave začetka 
gradnje z navedbo obvezne vsebine prijave. 
 
Pri tem predlagamo zakonodajalcu, da pregleda dosedanjo prakso na področju 
nezahtevnih objektov glede izdanih gradbenih dovoljenj in prijavljenih gradenj nezahtevnih 
objektov. Menimo, da prijava gradnje in angažiranje nadzornika  pri gradnji NO ni 
ustaljena praksa, zato je potrebno pretehtati smiselnost uvajanja tega instrumenta na nižji 
nivo vrste gradnje. 
 
112a. člen 
Ni jasno zapisano, da je tak postopek mogoč le v primeru, ko je možno legalizirati celoten 
objekt. 
 
Obrazložitev: 
Nesmiselno je legalizirati le del objekta, ki je v nekaterih primerih lahko tudi povezan z 
nosilno konstrukcijo objekta (npr. prizidek). Takšne legalizacije vodijo v "delna" uporabna 
dovoljenja, ki, tako prodajalca nepremičnine kot kupca, lahko zavedejo in prinašajo 
neskladje v prostor. 
 
114.člen - prvi odstavek 
Predlaga se, da se za gradnje kot jih določa 114. člen, izvedene pred uveljavitvijo GZ,  
podaljša rok za vložitev zahteve za legalizacijo za najmanj tri leta, in sicer iz pet na osem 
let.  
 
Obrazložitev: 
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Ugotavljamo, da je uvajanje GZ v prakso zahtevalo določen čas na strani različnih 
deležnikov ter da je za ureditev stanja v prostoru potreben daljši čas za ureditev 
nelegalnih in neskladnih gradenj. Tri leta so praktično že iztekla, zato predlagamo, da se 
rok podaljša vsaj za tri do štiri leta. Aktivnosti lastnikov »neurejenih« nepremičnin so se 
šele aktivno pričele, zato je rok nujno potrebno podaljšati. 
 
117. člen - prvi odstavek 
Predlaga se, da se za objekte daljšega obstoja šteje objekte, ki so bili zgrajeni brez 
gradbenega dovoljenja v najmanj 20 letih pred oddajo zahtevka in se ga ne veže na fiksen 
datum. 
 
Obrazložitev: 
Povzemamo predlog ZAPS-a z dne 9.5.2020, ki se zdi smiseln in pošten, ter enak do vseh: 
» Smo mnenja, da je t.i. prelomni datum smiselno leto 2005. V obdobju od 1995 in 2004 
je bilo namreč stanje na prostorskih aktih občin najslabše in neurejeno in posledično več 
nelegalnih gradenj.  V tem obdobju so bile občine v razdruževanju, nastajanju…rok za 
pripravo aktov po stari še »neevropski« zakonodaji pa je bil julij 2004. Do tedaj so občine 
večinoma uredile izhodiščno stanje na prostorskih aktih. Predlog utemeljujemo s tem, da 
je bilo v obdobju nastajanja novih občin do uveljavitve zakonodaje (ZUreP, ZGO) področje 
urejanja prostora ter prostorskih aktov v večji meri neurejeno, kar je bilo izkazano s 
potrebo po uvedbi novih norm, ki pa so tudi potrebovale svoj čas za implementacijo.« 
 
Predlog utemeljujemo s tem, da je bilo v obdobju nastajanja novih občin do uveljavitve 
zakonodaje (ZUreP, ZGO) področje urejanja prostora ter prostorskih aktov v večji meri 
neurejeno in posledično je bilo več nelegalnih gradenj. 
 
117.b člen - drugi odstavek 
Predlaga se, da GZ-1 omogoči lažjo pridobitev uporabnega dovoljenja za stanovanjske 
stavbe zgrajene z gradbenim dovoljenjem v 70-ih in 80-ih letih, pod pogojem, da so te 
stavbe v uporabi in evidentirane v zemljiškem katastru. 
 
Obrazložitev: 
Menimo, da gradbena zakonodaja podaja rešitve za nelegalne gradnje brez gradbenega 
dovoljenja, manj pozornosti pa se namenja gradnjam, za katere je sicer bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, ne ve pa se ali je objekt zgrajen skladno z njim. 
 
V postopkih legalizacij v teku ugotavljamo, da večina lastnikov stanovanjskih stavb, ki so 
bile zgrajene zlasti v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja, razpolaga z odločbo – izdanim 
gradbenim dovoljenjem, ne razpolaga pa s projektno dokumentacijo, v primerih ko je 
prišlo do prometa na tej nepremičnini/spremembe lastništva, pa je to pravzaprav pravilo. 
Dokumentacija se tudi ne hrani več na pristojni upravni enoti, zaradi česar lastnik objekta 
nima podatka o skladnosti gradnje z izdanih gradbenim dovoljenjem.  
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Posledično lastnik stanovanjske stavbe zgrajene v tem obdobju ne more dokazati 
legalnosti zgrajenega objekta (tudi če ima gradbeno dovoljenje) in pridobiti uporabnega 
dovoljenja, saj se za pridobitev le-tega zahteva izjava pooblaščenega arhitekta, ki pa je 
brez neke osnove ne more podati. 
 
V. poglavje:  
Legalizacija izvedenih gradenj pred uveljavitvijo zakona 
Predlog se, da se v tem poglavju omogoči in oblikuje inštrument legalizacije z izvedbo 
sanacijskih ukrepov. 
 
Obrazložitev: 
Z omogočanjem izvedbe sanacijskih ukrepov ob legalizaciji objektov nelegalne ali 
neskladne gradnje bi se omogočilo  strokoven pristop k legalizacijam ter bi se posledično 
lahko izboljšalo stanje v prostoru.  
 
Projektanti pogosto opozarjajo, da so v postopkih zgolj risarji ter opravljajo izključno 
birokratsko delo. Ukrepi sanacije so pogosto potrebni zaradi gradbeno tehničnih lastnosti 
objekta kot tudi zaradi oblikovnih značilnosti, ki niso skladne s prostorskimi akti.  
 
Predlagamo, da se omogoči legalizacijo ob pogoju izvedbe sanacijskih ukrepov:  

 dovoljenje za legalizacijo ob izvedbi sanacijskih posegov, 
 izvedba po postopku kot za novogradnjo, 
 nadzor– izjava nadzora in projektanta, da je vse v skladu z dovoljenjem, 

 uporabno dovoljenje. 
 
V obstoječi ureditvi to manjka. Včasih je na nepremičnini potrebno izvesti kakšen poseg, 
da bo zagotovljena skladnost s prostorskimi ali drugimi akti. Če v konkretnem primeru 
aktiven še inšpekcijski postopek, je to praktično nemogoče izvesti.  
 
V upanju, da boste posredovane pripombe upoštevali vas lepo pozdravljamo. Prosili pa bi 
tudi, da nas o tem tudi obvestite. 
 
 

                                                               
                                                                                      Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 


