
 

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

                                                                                         

Številka: 351-1/2020/2 
Datum: 6. 1. 2021 
 
 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 
 
1000 Ljubljana 
Gp.mop@gov.si  
 
 
ZADEVA: PRIPOMBE K PREDLOGU GRADBENEGA ZAKONA 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja pripombe k predlog Gradbenega zakona (v 
nadaljevanju: Zakon), ki je bil poslan v medresorsko usklajevanje. 
 
9.člen (pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja in 
evidentiranje prijav začetka gradnje) 
Predlagamo spremembo drugega odstavka, ki naj se glasi: 
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek, je pristojni upravni organ za evidentiranje prijave začetka 
gradnje enostavnih stavb in postavitve začasnih skladiščnih objektov pristojna upravna enota, na 
območju katere je objekt predviden ali se nahaja.« 
 
Obrazložitev: 
Za evidentiranje prijav začetka gradnje je že sedaj pristojna upravna enota, zato bi morala biti tudi 
za evidentiranje enostavnih stavb in postavitve začasnih skladiščnih objektov. To v že utečenem 
sistemu pomeni samo dodatna zaznamba. Občine nimajo sistema niti dovolj zaposlenih, da bi 
lahko opravljali še dodatna dela, ki bi izhajala iz tega člena.  
 
38. člen (pridobivanje projektnih in drugih pogojev) 
Osmi odstavek 38. člena določa, da projektni in drugi pogoji so upravni akti. Med občinami se 
poraja veliko dilem. V kolikor se v skladu z gradbeno zakonodajo izdani kulturnovarstveni pogoji, ki 
so po določbi 29. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) eden izmed obveznih 
elementov, ne štejejo za upravni akt, je le-ta nasprotujoča določbam Zakona o splošnem 
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).  
 
Namreč, ker Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji 
vsebinsko odloči o zadevi oziroma v konkretnem postopku odloča o pravici, obveznosti ali kakšni 
drugi pravni koristi fizične ali pravne osebe, predstavlja izdaja kulturnovarstvenih pogojev upravno 
zadevo oziroma so izdani kulturnovarstveni pogoji upravni akt. Gre za upravni akt, ki ga izda 
organizacija z javnimi pooblastili, zato je pri obravnavi izdanih kulturnovarstvenih pogojev, ki jih 
izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, potrebno upoštevati določbe ZUP. Seveda tudi 
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in predvsem eno izmed temeljnih pravic (oziroma tudi temeljnih ustavnih načel), in sicer določbo 
13. člena ZUP - pravica do pritožbe. 
 
Ob upoštevanju 13. člena ZUP je zoper kulturnovarstvene pogoje dopustna pritožba v upravnem 
postopku, saj tudi ne gre za primere iz 2. odstavka 13. člena ZUP. Po določbah 232. člena ZUP pa 
je v primeru, kadar odločbo izda organ na podlagi javnega pooblastila, pritožba dopustna na 
resorno ministrstvo, torej v tem primeru na Ministrstvo za kulturo. Tako je še eksplicitno določeno 
za kulturnovarstvene pogoje, da je zoper njih pritožba dopustna.  
 
Izpostavljamo še naslednje. Po izdanih kulturnovarstvenih pogojih, v skladu z veljavno gradbeno 
zakonodajo, je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije dolžan izdati mnenje, pri čemer pa 
sam gradbeni zakon ne ureja pravice do pritožbe zoper mnenje. V kolikor torej ne pogoji, ne 
mnenje ne dopuščajo možnosti do pritožbe, se pojavlja vprašanje, v kateri fazi pridobivanja celotne 
gradbene dokumentacije je možno vložiti pritožbo, če jo je sploh možno vložiti.  
 
44. člen (stranke)  
Predlagamo črtanje druge alineje drugega odstavka 44. člena, v kolikor pa to ni sprejemljivo, pa 
predlagamo dopolnitev: 
»- lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen če pristojni 
upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanj ne bo imela bistvenega vpliva;« 
 
Obrazložitev: 
Jasno je, da ima vsaka gradnja določen vpliv na sosednje zemljišče, če ne še kak drug, vsaj 
občasno povečan hrup in več prašnih delcev, pri občinskih investicijah v ceste, kanalizacije, javne 
razsvetljave in vodovode, tudi občasen vpliv na promet in dostop do zemljišč. Vsaj pri teh 
investicijah, ki so javnega pomena, bi bilo smiselno omejiti možnost, da se lahko za vsako 
malenkost v postopek vključi vsak lastnik sosednjega zemljišča. Tako se nam npr. dogaja, da 
določeni lastniki zemljišč ne dovolijo vgradnje GJI v njihovo zemljišče, ko pa se dogovorimo za 
poseg na sosednje zemljišče, so lahko stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja in zavirajo izgradnjo iz nerazumljivih razlogov (npr. za to, ker niso dosegli svojih 
nerazumnih zahtev za služnosti, ne razumejo, da se jim opremlja zemljišča in s tem veča vrednost 
premoženja, ipd.).  
 
V kolikor ostane takšna določba druga alineje 2. odstavka tega člena, bo stranski udeleženec v 
postopku izdaje GD vsak lastnik sosednjega zemljišča, kar pomeni, da je pred pridobitvijo GD 
potrebno izdelati PZI, ker ti stranski udeleženci želijo in zahtevajo, da se v postopku izdaje GD 
rešijo vsi detajli priključevanj, dostopov, ipd. To pa ni namen GZ, ki je projektno dokumentacijo pa 
pridobitev GD poenostavil. 
 
50.člen (pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja) 
Predlagamo dopolnitev prvega odstavka 50. člena, z novo sedmo točko, ki naj se glasi: 

»7.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. Črtanje te obveznosti napačna pot, ki bo lokalnim skupnostim za določeno 
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obdobje onemogočila prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, saj preteče veliko časa med 
izdanim gradbenim dovoljenjem in pričetkom gradnje. Gradnja je vezana na vire financiranja in na 
druge parametre, kar gradnjo odloži v prihodnost. 
 
Opozarjamo tudi, da se lastništvo posameznega projekta lahko spremeni in zato bo še manj 
možnosti, da bo lokalna skupnost izdala odločbo o komunalnem prispevku. Prav tako opozarjamo, 
da se pred gradnjo oziroma pred uradnim pričetkom gradbišča že izvajajo tako imenovana 
pripravljalna dela, ki velikokrat obsegajo tudi dela v zvezi z izkopi, betoniranjem, pilotiranjem, ter 
utrjevanje zemeljskih del in izvedbo posameznih priključkov na komunalno infrastrukturo. Menimo, 
da bi moral biti komunalni prispevek plačan pred vsakršnimi deli, še posebej glede priključevanja 
na gospodarsko javno službo. Iz tega naslova bo prihajalo do zapletov, saj komunalne službe ne 
bodo imele napotnic/naročilnic, da se posamezno delo izvede brez dokazila oziroma plačila 
komunalnega prispevka. 

 
 
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 


