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UVELJAVITEV IN UPORABA

Objava: 
Uradni list RS št. 199/21 

Uveljavitev: 
31. december 2021

Začetek uporabe: 
1. junij 2022

Do začetka uporabe se še naprej uporablja Gradbeni zakon 
(Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP) - GZ



TRIJE GLAVNI RAZLOGI ZA PRENOVO GZ-1

sodba ustavnega sodišča U-I-64/14-20 z dne 12. 10. 2017,    
nezakonitost določb 152. in 156a. člena Zakona o graditvi objektov  
in presoja nesorazmernosti posega inšpekcijskega ukrepa v (edini) dom,

napake in pomanjkljivosti ugotovljene iz prakse,

koalicijske zaveze - prenova gradbene in prostorske zakonodaje z  
namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir.



PRVI DEL:  
SPLOŠNE DOLOČBE



SPREMENJEN POMEN IZRAZOV (3. ČLEN):

črtan „drug gradbeni poseg“ – večina prenesena med gradbene inženirske objekte,  
posege v prostor, ki nimajo značaja objekta ureja ZUreP-3,
dopolni „gradbeni inženirski objekt“ – dodane utrjene površine, nasipi in izkopi, 
dopolni „groba gradbena dela“ – dodano tudi za gradbene inženirske objekte,
dodana „javnost“,
dodana „manjša rekonstrukcija“- dela, ki presegajo vzdrževanje objekta, so pa 
izboljšava ali zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se 
ne ogroža stabilnost konstrukcije, zamenjava elementov javnega vodovoda, javne 
kanalizacije, večji preboji konstrukcije, vgradnja dvigal v notranjosti objekta in manjše 
povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter prizidava 
zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž.



SPREMENJEN POMEN IZRAZOV (3. ČLEN):

v „minimalni komunalni oskrbi“ – črtana možnost samooskrbe, uporabe alternativnih 
tehničnih načinov oziroma uporaba zadnjega stanje tehnike, ki se ureja v ZUreP-3,
dopolni „nelegalni objekt“ – z začasnimi objekti, ki po predpisanem času niso odstranjeni,
dopolni „novogradnja“ – za novogradnjo se štejeta tudi objekt ali prizidava, če sta zgrajena 
brez predpisanih dovoljenj,
spremeni „objekt“ – poleg, s tlemi povezanih stavb ali gradbenih inženirskih objektov, so 
objekti tudi začasni objekti ter grajeni objekt na drevesu,
dodan „pooblaščeni strokovnjak ali pooblaščena strokovnjakinja“ – skupni naziv za 
pooblaščene osebe, ki so vpisane v ustrezen imenik v skladu s svojimi poklicnimi nalogami 
v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)…



SPREMENJEN POMEN IZRAZOV (3. ČLEN):

spremeni „rekonstrukcija“- dopušča se spreminjanje kateregakoli konstrukcijskega 
elementa, prilagodi „manjši rekonstrukciji“,  rekonstrukcija je tudi spreminjanje namena 
objekta, če se ta glede na nov namen, razvrsti v višjo vrsto zahtevnosti po Uredbi o 
razvrščanju objektov,
dopolni „sprememba namembnosti“- ne gre za spremembo namembnosti, če se 
namembnost spreminja znotraj razreda poslovnih in upravnih stavb (razred CC-SI 1220), 
z izjemo podrazreda Konferenčne in kongresne stavbe (podrazred CC-SI 12204) ali znotraj 
razreda Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (razred CC-SI 1130),
črtan „vodja del“- opredeljen v 19. členu GZ-1,
spremeni „vzdrževanje objekta“- zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in 
drugih elementov prestavljeno v manjšo rekonstrukcijo,
črtan „začasni objekt“ – na novo opredeljen v 4. členu GZ-1,
dodana „zainteresirana javnost“ .



ZAČASNI OBJEKT (4. ČLEN):

Začasni objekti so lahko sezonski, nujni, skladiščni ali gradbiščni objekti, ki so narejeni v montažni 
izvedbi ali kot objekt-proizvod. Ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, kljub temu jih je treba v prostor 
postaviti  v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti. Izjema so začasni nujni in gradbiščni objekti, za katere 
se določbe prostorskih aktov ne uporabljajo. Glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev se smiselno 
uporabljajo splošne določbe gradbenega zakona, pri čemer se šteje, da so te zahteve izpolnjene, če so 
elementi konstrukcije izvedeni v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi, ki urejajo jeklene in aluminijske 
konstrukcije, začasne konstrukcije, ali ki urejajo zdravstvene in varnostne zahteve objektov za bivanje. 
Za zagotavljanje varnosti začasnih objektov je odgovoren investitor. Podrobnejša merila in pravila bodo 
določena v Pravilniku o začasnih objektih in Uredbi o gradbiščih.

Začasni sezonski objekt je objekt, ki se postavi za namen in čas prireditve, ali objekt, namenjen 
sezonski ponudbi, vendar ne več kot za šest mesecev v istem koledarskem letu. 



ZAČASNI OBJEKT (4. ČLEN):

Začasni nujni objekt je objekt, ki se postavi za učinkovito obvladovanje razmer ob naravnih in drugih 
nesrečah oziroma v primeru višje sile za čas trajanja naravne in druge nesreče oziroma višje sile. Za 
postavitvi začasnega objekta odloči vlada s sklepom, če je ta namenjenega izvajanju nalog iz pristojnosti 
države,  oziroma s sklepom odloči občinski svet, če je namenjen za izvajanje nalog občine. V sklepu 
določi tudi čas postavitve, ki pa ne sme biti daljši od treh let.

Začasni skladiščni objekt je objekt, namenjen skladiščenju nenevarnih snovi ob obstoječih proizvodnih 
ali skladiščnih objektih, v katerih se že izvaja dejavnost investitorja, na območjih proizvodnih dejavnosti 
in prometne infrastrukture, in sanitarni objekt ob obstoječih objektih na istih območjih. Objekt se lahko 
postavi na tem območju le enkrat in ne več kot za tri leta. Začasni skladiščni objekt se lahko postavi po 
izvedeni prijavi začetka gradnje na pristojno občino.

Začasni gradbiščni objekt je objekt, namenjen funkcioniranju gradbišča in je postavljen znotraj 
gradbišča, za čas gradnje objekta.



OBVEZNOST GRADBENEGA  
DOVOLJENJA (5.ČLEN)

Gradbeno dovoljenje je treba pridobiti za:
novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti zahtevnega, 
manj zahtevnega in nezahtevnega objekta, 
na novo tudi za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta,  
ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen 
manj kot en meter.

Gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti za:
odstranitev objekta, ki je od objektov na tuji nepremičnini oddaljen 
vsaj za 1 m, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist, gradnjo 
enostavnega objekta, postavitev začasnega objekta ter izvrševanje 
izrečenega inšpekcijskega ukrepa.



Na novo gradbenega dovoljena tudi ni treba pridobiti za:

manjšo rekonstrukcijo, ki se izvaja na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka, s 
katerim se predvidi rešitev, ter s pridobljenim pisnim potrdilom o ustreznost izvedenih del  
(7. člen GZ-1)

rekonstrukcijo,  ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, 
s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta, pri čemer se lega, gabariti, namembnost in 
zunanjost objekta ne spremenijo, z deli, ki se lahko začnejo šele po izvedeni prijavi začetka 
gradnje, pa se mora začeti najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči (nujna 
rekonstrukcija). 

OBVEZNOST GRADBENEGA  
DOVOLJENJA (5.ČLEN)



DOKONČNOST/PRAVNOMOČNOST (5. ČLEN):

Dokončno gradbeno dovoljenje 
po novem lahko investitor na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne z gradnjo 
tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja, če ne gre za objekt z vplivi na okolje ali gre za objekt, 
ki ne potrebuje presoje sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.  V tem primeru je 
pravnomočno gradbeno dovoljenje pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja (85. člen GZ-1).

Pravnomočno gradbeno dovoljenje
je še vedno pogoj za prijavo začetka gradnje in začetek gradnje za objekt z vplivi na okolje ali če gre za 
objekt, ki potrebuje presojo sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.



OBVEZNOST PRIJAVE ZAČETKA GRADNJE (5. IN 6. ČLEN)

Prijava začetka gradnje, je pogoj za začetek gradnje za:
vse objekte za katere je predpisano gradbeno dovoljenje razen za spremembo namembnosti,
odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki je od objektov na tuji nepremičnini 
oddaljen za manj kot 1 m.

Na novo je prijava začetka gradnje pogoj za nujno rekonstrukcijo.

Na novo je pri pristojni občini obvezna prijava začetka gradnje za:
postavitev začasnega skladiščnega objekta,
novogradnjo stavbe, ki je razvrščena med enostavne objekte (se začne uporabljati po 
vzpostavitvi sistema e-Graditev – 157. člen GZ-1).



IZVEDENOST PRIJAVE ZAČETKA GRADNJE (5. ČLEN)

Na novo je v prvem odstavku 5. člena določeno:

Navedena določba ima za posledico:
na izvedeno prijavo začetka gradnje se veže veljavnost gradnje (59. člen GZ-1),  
evidentirana popolna prijava začetka gradnje je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja 
(85. člen  GZ-1),
določeno je inšpekcijsko ukrepanje, v primeru izvajanja gradnja brez predpisane prijave 
(91. člen GZ-1) in prekršek investitorja (111. člen GZ-1) ter prekršek izvajalca (122. člen GZ-1).

„Če prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed zahtevanih 
podatkov ali dokumentacije iz 76. člena tega zakona, se šteje, kot da 
prijava začetka gradnje ni bila podana.“ 



ZAČETEK UPORABE OBJEKTA (8. ČLEN IN 86. ČLEN)

Ohranja se obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja za začetek uporabe 
za vse objekte, za katere je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, razen 
za nezahtevni objekt. 

Na novo se pridobi uporabno dovoljenje tudi za:
objekt zgrajen brez gradbenega dovoljenja v času, ki ga je treba nemudoma 
izvesti za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob 
neposredni ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč ali če gre 
za vojaško-inženirske objekte, zaklonišča ali druge zaščitne objekte med 
izrednim ali vojnim stanjem (drugi odstavek 1. člena GZ-1), če ta ostane kot 
stalni objekt tudi po tem, ko so prenehale okoliščine, zaradi katerih je bil 
zgrajen, in
nujno rekonstrukcijo.



PRISTOJNOSTI UPRAVNIH ORGANOV ZA IZDAJO ODLOČB 

Na novo določena manjša rekonstrukcija se izvaja brez gradbenega dovoljenja ali prijave začetka 
gradnje. Investitor mora pridobiti:

pisno mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, pred izvajanjem prizidave 
zunanjega stopnišča ali dvigala pa tudi pisno mnenje pooblaščenega arhitekta, s katerim se 
predvidi rešitev, ki gradbenotehnične lastnosti objekta izboljša ali vsaj ne poslabšuje,
soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom, če gre za izvajanje del, ki pomenijo manjše 
povečanje prostornine ali prizidave zunanjega stopnišča ali dvigala,
pisno potrdilo o ustreznosti izvedenih del pooblaščenega strokovnjak s področja gradbeništva po 
zaključeni izvedbi manjše rekonstrukcije

Lastnik mora potrdilo hraniti trajno (87. člen GZ-1).

Izvajanje manjše rekonstrukcije se lahko začne šele po sprejemu nove Uredbe o razvrščanju 
objektov, ki bo določila dela, ki sodijo med manjšo rekonstrukcijo. Do takrat se ta dela še štejejo za 
rekonstrukcijo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje (139. člen GZ-1).



PRISTOJNOSTI UPRAVNIH ORGANOV ZA IZDAJO ODLOČB 
V POSTOPKIH DOVOLJEVANJA IN EVIDENTIRANJE PRIJAVE 
ZAČETKA GRADNJE (9. ČLEN)

Ohranja se delitev pristojnosti med ministrstvom, ki je vedno pristojno za izdajo integralnega 
gradbenega dovoljenja in za nabor objektov navedenih v 9. členu GZ-1 ter med krajevno pristojnimi 
upravnimi enotami.

Na novo se določa, da je za izdajo uporabnega dovoljenja in spremembe gradbenega dovoljenja 
pristojen upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, razen v primeru, ko je zaradi predlaganih 
sprememb objekta treba izdati integralno gradbeno dovoljenje in je zanj pristojno ministrstvo.

Na novo je tudi določena pristojnost občin, za evidentiranje prijave začetka gradnje za novogradnje 
enostavnih stavb in postavitev začasnih skladiščnih objektov.



PRISTOJNOSTI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA (10. ČLEN)

Ohranja se delitev pristojnosti inšpekcijskega nadzora med: 

gradbenimi inšpektorji, ki izvajajo nadzor nad gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje, ter v primeru gradnje za katero gradbeno dovoljenje ni predpisano v delu, ki se 
nanaša na bistvene zahteve
drugimi inšpektorji, glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zadev, ki sodijo na njihovo 
delovno področje 
ter občinskimi inšpektorji, nad gradnjo za katero ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, 
ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine.

Novost je, da nadzor nad gradnjo nezahtevnih objektov izvaja tudi občinska inšpekcija.



POSLOVANJE (11. ČLEN)

Poslovanje je praviloma prek sistema eGraditev. Izjemoma se v pisni obliki lahko:
vlaga zahteve za nezahtevne objekte, spremembo namembnosti, prijave začetka 
gradne, zahteve za odločbe o legalizaciji ali odločbe o objektu daljšega obstoja,  
razen prilog, ki so načrti in jih vlagatelj predloži v elektronski obliki,
izvaja poslovaje povezano s postopanjem s stranskimi udeleženci 
izvaja inšpekcijski nadzor.

Do vzpostavitve sistema eGraditve, do 1. 1. 2024:
se zahteve, izjave, prijave, sklepi in odločbe vlagajo oziroma izdajajo v pisni obliki,
se projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, projektna dokumentacija izvedenih del 
in dokazilo o zanesljivosti objekta vložijo samo na elektronskem nosilcu.



NALOGE INVESTITORJA (13. ČLEN)

Obveznosti investitorja so dopolnjene, in sicer:
če sklene pogodbo za projektiranje ali nadzor z več pogodbeniki, mora poleg določitve 
vodilnega pogodbenika, urediti tudi obveznosti vodilnega pogodbenika z vsemi drugimi 
pogodbeniki,
če je na gradbišču hkrati več izvajalcev, izmed njih določiti izvajalca, ki prevzame tudi 
naloge vodenja gradbišča,
zagotoviti mora, da se gradbišče ogradi, zavaruje in označi,
v času gradnje mora zagotoviti reden dostop in spremljanje gradnje ter sodelovanje 
projektanta, ki je izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, in projektanta,  
ki izdela projektno dokumentacijo izvedenih del.

Skladno s novimi obveznostmi so spremenjeni tudi prekrški investitorja (111. člen GZ-1).



NALOGE PROJEKTANTA (14. ČLEN)

Obveznosti projektanta ali vodilnega pogodbenika projektanta se spremenijo  
oziroma dopolnijo:

Projektant določi vodjo projektiranja za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed 
sodelujočih pooblaščenih strokovnjakov, ki za projektanta opravlja poklicne naloge v eni od 
predpisanih oblik v skladu z ZAID, 
zagotovi sodelovanje pooblaščenega strokovnjaka, ki glede na svoje poklicne naloge v skladu 
z ZAID, izdela načrt oziroma prikaz, ki je osnova za izdelavo zbirnega načrta oziroma prikaza, 
če to ni vodja projektiranja.

Vodja projektiranja vodi izdelavo projektne dokumentacije in poskrbi za celovitost in usklajenost 
njenih delov z medsebojno koordinacijo pooblaščenih in drugih strokovnjakov ter izdela zbirni 
načrt oziroma prikaz. 
Projektant, vodja projektiranja in pooblaščeni strokovnjaki, ki sodelujejo pri izdelavi projektne 
dokumentacije, vsak za svoj del s podpisom jamčijo, da projektna dokumentacija izpolnjuje 
zahteve zakona.



NALOGE NADZORNIKA (15. ČLEN)

Nadzorniku, ki mora zagotavljati izpolnjevanje zahtev GZ-1, se nalaga, da pred prevzemom 
posla preveri, ali je pridobljeno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je 
to predpisano. Izrecno je določeno, da dela na gradbišču ne sme začeti, dokler dovoljenje ni 
pridobljeno.

Na novo se določa, da vodja nadzora vodi in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. Nadzornik, 
vodja nadzora in pooblaščeni strokovnjaki, ki sodelujejo pri nadzoru, vsak za svoj del nadzora s 
podpisom jamčijo, da gradnja izpolnjuje zahteve tega zakona.

Določene so naloge vodilnega pogodbenika (primer več nadzornikov):
zagotovi koordinacijo strokovnjakov,
zagotovi kakovosten nadzor gradnje objekta v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo 
gradnje, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem in strokovnimi pravili,
vsebinsko preverja in s podpisom potrdi ustreznost projektne dokumentacije izvedenih del in 
dokazila o zanesljivosti.



IZVAJALEC (16. ČLEN)

Za opravljanje dejavnosti gradbeništva, zakon še vedno nalaga izvajalcu, da mora z najmanj enim 
posameznikom, ki izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje, imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni 
delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih,  
po novem tudi v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, ki zanj vodi gradnjo (po novem vodja gradnje 
in ne več vodja del).

Izvajalci (gospodarski subjekti in s. p.), ki na dan začetka uporabne GZ-1 opravljajo dejavnost,  
se morajo do 31. 12. 2022 uskladiti z zahtevami za izvajalca (prvi odstavek 151. člena GZ-1).

Predpisana je najnižja zavarovalna vsota 50.000 eurov tudi za v tujini zavarovano odgovornosti  
za škodo.

Zakon, poleg že z GZ priznanih pravic posameznikom, za vodenje gradnje zahtevnega oziroma manj 
zahtevnega objekta, po novem priznava tudi pridobljene pravice posameznikov (151. člen GZ-1). 



PRIDOBLJENE PRAVICE (16. IN 151. ČLEN)

Vodja gradnje zahtevnega objekta je tudi posameznik, ki je bil vpisan v imenik vodij del na dan začetka 
uporabe GZ (1. 6. 2018) in

ima pridobljeno višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve,
opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici v skladu z ZGO-1 in
najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri čemer lahko izpolni pogoj desetih let delovnih 
izkušenj pri gradnjah v treh letih po začetku uporabe tega zakona.

Za manj zahtevne objekte pa posamezniki, vpisani v imenik vodij del, ki so:
imeli na dan začetka uporabe GZ (1. 6. 2018) pridobljeno srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s 
področja graditve,
imajo na dan začetka uporabe GZ-1 (1. 6. 2022) opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del pri 
pristojni poklicni zbornici v skladu z ZGO-1,
in najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah. 



NALOGE IZVAJALCA (17. ČLEN)

Dodatne ali spremenjene naloge izvajalca so:

da izvaja gradnjo na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču kot to določa GZ-1,
investitorja in nadzornika opozori na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje,
zagotavlja varnost objekta, življenja in zdravja mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,
v času gradnje omogoči dostop na gradbišče projektantu, ki je izdelal projektno dokumentacijo za 
izvedbo gradnje in projektantu projektne dokumentacije izvedenih del, investitorju in nadzorniku ter 
koordinatorju za varnost in zdravje pri delu,
nadzorniku sproti izroča vso dokumentacijo o ustreznosti izvedbe del, dokazila o lastnostih vgrajenih 
materialov in proizvodov ter druga dokazila o pregledih in meritvah,
posameznik, ki vodi gradnjo in izvajalec (poslovni subjekt) s svojima podpisoma jamčita, da gradnja 
izpolnjuje zahteve tega zakona.



NALOGE IZVAJALCA (17. ČLEN)

Če je na gradbišču več izvajalcev, in je investitor izmed njih 
določil izvajalca, ki je prevzel naloge vodenje gradbišča, je ta 
zadolžen da prevzame zakoličbo in da zagotovi, da se gradnja 
izvaja na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču. 
Naloge vodenja gradnje  se razširijo tudi na vodenje gradbišča 
in skrb za koordinacijo med vsemi izvajalci ter usklajevanje 
dela in logistiko.



VODENJE GRADNJE IN VODJA GRADNJE (18. ČLEN)

Zakon na novo določa storitev vodenja gradnje, kot skrb 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 gradbiščih in jo 
opravlja posameznik (vodja gradnje), ki je lahko:

pooblaščeni strokovnjak v skladu z ZAID,
vodja del (vpisan v imenik vodij del pri IZS in s pogoji določenimi v 19. členu GZ-1),
gradbeni delovodja, v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ali
mojster s področja gradbeništva v skladu z Obrtnim zakonom.

Pravica do vodenja gradnje, se priznava posamezniku, ki je nosilec dejavnosti, in je bil v pisan v 
imenik vodij del pri OZS, ob začetku uporabe GZ-1 (151. člen GZ-1).



VODJA DEL (19. ČLEN)

Po novem se naziv „vodja del“, z namenom jasne ločitve med reguliranim poklicem in 
opravljanjem storitve gradnje, uporablja izključno za poimenovanje oseb, ki so vpisane v imenik 
vodij del pri IZS in imajo:

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, 
ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve 
ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve,
najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj,
opravljen strokovni izpit za vodenje del pri IZS in z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 
za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu Zakonom o delovnih 
razmerjih, ali v skladu z Zakonom o urejanju trga dela.



DRUGI DEL:  
BISTVENE IN DRUGE 
ZAHTEVE



BISTVENE ZAHTEVE (25. ČLEN DO 32. ČLEN)

Dopolnjuje se naziv šeste bistvene zahteve in sicer se dodaja „in raba obnovljivih virov 
energije“.

Pri varnosti pred požarom se jasneje navede, da se zahteve glede delitve v požarne sektorje 
ter zahteve glede vgradnje sistemov za požarno javljanje in alarmiranje, nanašajo na večje 
objekte in objekte z več uporabniki.

Pri varnosti pri uporabi se vsebina uskladi z novima pravilnikoma o zahtevah za 
nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in o zaščiti pred delovanjem strele (dodaja 
nevarnost prekinitve napajanja).

Zaščita pred hrupom se spremeni tako, da objekt ob predvideni uporabi ne sme povzročati 
čezmerne obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja pred hrupom.



BISTVENE ZAHTEVE, STANDARDIZIRANI OPISI DEL IN  
TEHNIČNE SMERNICE (31. DO 36. ČLEN)

Za uskladitev z novimi zakoni s področja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije se spreminja določba, ki po novem določa, da se topla voda praviloma zagotavlja z 
učinkovitim daljinski ogrevanjem.

V zvezi z univerzalno graditvijo in uporabo objektov je črtana določba glede možnosti 
financiranja države ali lokalne skupnosti za prilagoditev obstoječih objektov, kadar ta 
presega finančne zmožnosti lastnika ali uporabnika objekta.

V zvezi s standardiziranimi popisi del, popisi materialov in opreme je črtana obveznost 
njihove uporabe pri izdelavi projektne dokumentacije.

Podana je tudi izrecna pristojnost, da se tehnična smernica izda tudi za klasificiranje in 
razvrščanje objektov.



ZAHTEVE ZA VGRADNJO MATERIALOV IN  
PROIZVODOV (38. ČLEN)

Natančneje se določajo pogoji glede vgradnje materialov, gradbenih proizvodov in 
proizvodov. Na novo se dovoljuje vgradnja materialov, gradbenih proizvodov in proizvodov, 
ki so že bili uporabljeni in njihova ponovna uporaba ne predstavlja tveganja za uporabnike 
in okolje in po uporabi bistvene zahteve za objekte niso spremenjene. Pri tem mora biti 
vgradnja taka, da objekt lahko doseže namen iz 2. člena GZ-1.

GZ-1 po novem določa razmerje do predpisov, ki urejajo odpadke (gradbeni proizvod, 
material ali proizvod, ki predstavlja odpadek v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, mora 
pred vgradnjo izgubiti status odpadka) in določa, da je za obvladovanje tveganj povezanih z 
uporabo že uporabljenih elementov objektov zadolžen projektant, kar dokazuje v projektni 
dokumentaciji za izvedbo gradnje.



TRETJI DEL:  
PROJEKTIRANJE



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (39. ČLEN)

Med projektno dokumentacijo se uvršča še projektna dokumentacija za 
pridobitev projektnih in drugih pogojev in projektna dokumentacija za 
odstranitev: 

projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev,
projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD),
projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),
projektna dokumentacija za odstranitev,
projektna dokumentacija izvedenih del (PID).



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (39. ČLEN)

Projektna dokumentacija vsebuje:
grafične prikaze:

projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev,
projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter projektna  
dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vsebuje zbirni prikaz  
ter arhitekturne, gradbenotehnične oziroma krajinsko arhitekturne prikaze, glede na  
namen objekta.

Načrte:
projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),
projektna dokumentacija za odstranitev,
projektna dokumentacija izvedenih del PID).



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (39. ČLEN)

Izrecna zahteva po navedbi imen in identifikacijskih številk za pooblaščene strokovnjake: V 
projektni dokumentaciji se navedejo osebna imena ter identifikacijske številke vseh pooblaščenih 
strokovnjakov ter osebna imena drugih strokovnjakov, ki so sodelovali pri izdelavi projektne 
dokumentacije.

Nova je zahteva po izdelavi projektne dokumentacije s pomočjo BIM orodij za objekte državnega 
pomena: Projektna dokumentacija za objekte iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona se izdela s 
pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (BIM orodja).

Ustreznejša je določitev pomena oziroma vsebine pravil stroke: Pristojni poklicni zbornici po 
predhodnem soglasju ministra s pravili stroke uredita tehnična vprašanja, povezana s pripravo 
projektne dokumentacije.



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (39. ČLEN)

Druga dokumentacija:
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za  
nezahtevne objekte
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za  
spremembo namembnosti
dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

GZ-1 ne določa pogojev glede izdelave, zato lahko to dokumentacijo 
izdeluje kdorkoli (DZO izdeluje izvajalec).



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (39. ČLEN IN 3. ČLEN)

Naloge projektanta glede tega, katere vsebine vključiti v izdelavo projektne 
dokumentacije in koga določiti za izdelavo osnovnega načrta oziroma prikaza 
(14. in 39. člen):

v izdelavo projektne dokumentacije projektant vključi tiste pooblaščene 
arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje katerih 
strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave 
projektne dokumentacije potrebne (29. točka 3. člena: pooblaščeni strokovnjak 
je pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt, pooblaščeni inženir…)
GZ-1 glede izdelave posameznih vsebin projektne dokumentacije napotuje na 
opravljanje poklicnih nalog v skladu z ZAID.



OBVEZNOST IZDELAVE PROJEKTNEGA NATEČAJA
(40. ČLEN)

Na novo se določa obveznost izvedbe projektnega natečaja. Omejuje ga na javno naročilo 
storitve projektiranja večstanovanjskih stavb in objektov v javni rabi (objekt v javni rabi je 
objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem), če: 

izvedbo projektnega natečaja za objekt določa prostorski izvedbeni akt ali
tako odloči občinski svet ali vlada in gre za objekt, ki je pomemben za: grajeni prostor in 
njegovo identiteto, raznolikost in uporabnost prostora, trajnostnost in inovativnost, zdravo in 
varno življenjsko okolje, skrb za dodano gospodarsko ali turistično vrednost ali če
tako določa drug zakon (npr. Zakon o javnem naročanju).

V drugem odstavku je določeno, da se pri izvedbi natečaja uporabi predpis o projektnih natečajih, 
ki ima podlago v ZUreP-3.



PREGLED DOKUMENTACIJE PRI NEUPORABI PRIPOROČENE 
METODE (41. ČLEN)

Na novo se določa ravnanje, v primerih, ko se pri projektiranju ni uporabila priporočena metoda 
(skladnosti z zahtevami predpisa, če ustreza zahtevam v njem navedenih standardov ali tehničnih 
smernic – 34. člen GZ-1). V teh primerih se izvede pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. 
Projektant imenuje izvajalca pregleda, ki deluje na istem področju in ki ni sodeloval pri projektiranju 
obravnavanega objekta. Če projektant ne razpolaga s pri njem zaposlenimi pooblaščenimi strokovnjaki 
ali drugimi strokovnjaki s strokovnim znanjem z ustreznega področja, sklene pogodbo z drugim 
projektantom, ki takšne pooblaščene strokovnjake ali druge strokovnjake ima.

Predmet pregleda je izključno kontrola brezhibnosti in računske pravilnosti  tistega dela PZI, s katerimi 
se dokazuje, da predložen PZI izpolnjuje ustrezno bistveno zahtevo z najmanj enakovredno ravnjo, kot 
če bi bila uporabljena priporočena metoda. Ustrezna izjava izvajalca pregleda je priloga PZI.



PRIDOBIVANJE PROJEKTNIH POGOJEV (42. ČLEN)

Ohranja se možnost pridobivanja projektnih pogojev, ki so obvezni le, če to zahteva poseben 
predpis (npr. 105. člen Zakona o ohranjanju narave).

Zakon mnenjedajalcem nalaga, da so njihovi projektni pogoji jasni, strokovno in pravno 
utemeljeni ter obrazloženi (na podlagi njihovih predpisov), da morajo vključevati tudi 
podatke, potrebne za pripravo projektne dokumentacije ter morebitne pogoje za izvedbo 
gradnje in uporabo objekta. V nasprotnem primeru lahko investitor zahteva njihovo 
dopolnitev, na katero mnenjedajalec odgovori v 15 dneh.

Mnenjedajalec lahko na podlagi zahteve za izdajo projektih pogojev že poda mnenje, da se 
z nameravano gradnjo strinja ali če na podlagi predpisov iz njegove pristojnosti ni dopustna, 
mnenje, da se z nameravano gradnjo ne strinja.



PRIDOBIVANJE MNENJA (43. ČLEN)

Ohranja se obveznost pridobitve mnenja pristojnega mnenjedajalca v skladu z njegovimi 
predpisi ali če je gradnja v varovalnem pasu infrastrukture. GZ-1 določa mnenje upravljavca 
vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda in drugih vodov za določeno vrsto 
gospodarske javne službe lokalnega pomena, če je gradnja v trimetrskem varovalnem pasu 
takšnih vodov, merjeno na vsako stran od osi voda, pod pogojem, da so ti vodi evidentirani v 
katastru gospodarske javne infrastrukture (136. člen GZ-1).

Na novo GZ-1 ne določa več pristojnosti za izdajo mnenja o skladnosti gradnje s prostorskimi 
izvedbenimi akti, saj to določa ZUreP-3. 

GZ-1 določa le izjemo, da za objekt, za katerega izdajo gradbenega dovoljenja je pristojno 
ministrstvo in je predviden na območju, za katero je sprejet državni prostorski izvedbeni akt, 
se mnenje ministrstva, pristojnega za prostor, ne pridobi, temveč se o tem odloči v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja.



PRIDOBIVANJE MNENJA (43. ČLEN)

Ohranja se zahteva, da se mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti in natančneje določeno, da 
mora mnenje jasno izražati stališča mnenjedajalca, biti strokovno in pravno utemeljeno ter 
obrazloženo, v mnenje pa se lahko vključijo tudi podatki oziroma pogoji za izvedbo gradnje in 
uporabo objekta. 

Projektant je dolžan seznaniti posamezne mnenjedajalce, če se dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja spremeni tako, da to lahko vpliva na izdana mnenja in po 
potrebi pridobiti njihova nova mnenja v delu, v katerem se je projektna rešitev spremenila, 
spremembe pa morajo biti opisane v dokumentaciji.



ČETRTI DEL:  
POSTOPKOVNE DOLOČBE



INFORMACIJE IN PREDODLOČBA (45. IN 132. ČLEN)

Ohranja se naloga pomoči in svetovanja upravnih organov z osnovnimi informacijami o 
postopkih, glede veljavnih prostorskih izvedbenih aktih, o potrebnih mnenjih, dokumentaciji 
za pridobitev dovoljenj in drugih osnovnih podatkih, potrebnih za pripravo dokumentacije in 
pridobitev drugih pravnih aktov.

Črtana pa je možnost pridobitve predodločbe. Začeti postopki izdaje predodločbe se izdajo 
po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP – GZ). 
Predodločbe, izdane v skladu z GZ, ostanejo v veljavi v skladu z GZ in se upoštevajo pri izdaji 
gradbenega dovoljenja.



ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA
(46. ČLEN)

Zahteve se vlagajo preko sistema eGraditev, (do vzpostavitve 1. 1. 2024 pisno na obrazcih – 137. člen 
GZ-1) in se jim do sedaj priloži:

dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja,
mnenja pristojnih mnenjedajalcev ali dokazilo o tem, da mnenje ni bilo izdano v predpisanem  
roku, 
dokazila o pravici graditi, če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne 
pravice na nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja,
in po novem tudi sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v predhodnem postopku glede 
presoje vplivov na okolje, v skladu z Zakonom o varstvu okolja, če je predhodni postopek za tak 
objekt predpisan v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.



ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA
(46. ČLEN)

Upravni organ v 15 dneh po prejemu zahteve, investitorja pozove za dopolnitve, če vlogi niso 
priloženi vsi zahtevani dokumenti. 

Izjemoma, se za objekte prometne infrastrukture in cevovode, elektronska komunikacijska 
omrežja in elektroenergetske vode, vloga šteje za popolno tudi, če niso priložena dokazila o 
pravici graditi. Investitor mora dokazila predložiti do izdaje gradbenega dovoljenja.



MNENJA V POSTOPKU (47. ČLEN)

Na novo je upravni organ vezan na mnenje, če se je mnenjedajalec opredelil glede skladnosti 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti in jasno 
izrazil stališče, ki je strokovno in pravno utemeljeno ter obrazloženo (43. člen GZ-1), pri čemer 
gre lahko za strinjanje ali nasprotovanje gradnji. 

Ohranja se aktivna vloga upravnega organa:
če investitor dokaže, da mnenjedajalec mnenja ni izdal v predpisanem roku, upravni organ 
v roku petih dni od prejema popolne zahteve pozove mnenjedajalca, da poda mnenje,
če mnenje ne izpolnjuje zahtev iz 43. člena, zahteva dopolnitev mnenja,
v primeru dveh ali več neusklajenih mnenj različnih mnenjedajalcev razpiše ustno 
obravnavo z namenom uskladitve mnenj.



MNENJA V POSTOPKU (47. ČLEN)

Upravni organ ima v primeru neizdanega mnenja, kljub dodatnemu pozivu upravnega 
organa, ali v primeru neuspešne dopolnitve ali v primeru neuspešne uskladitve mnenj, 
možnost odločiti:

na podlagi mnenja organa za nadzor nad mnenjedajalcem,
na podlagi mnenja izvedenca, ali
sam brez mnenja. 

V primeru določitve izvedenca, mora biti ta iz delovnega področja mnenjedajalca. V primeru 
določitve izvedenca s področja minimalne komunalne oskrbe pa lahko sodeluje pooblaščeni 
strokovnjak, ki ga na zahtevo upravnega organa predlaga pristojna poklicna zbornica.

V primeru, če je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, treba izvesti tudi nadomeščanje ali 
usklajevanje mnenj, je rok za izdajo gradbenega dovoljenja tri mesece od popolne zahteve.

v



STRANSKI UDELEŽENCI (48. – 50. ČLEN)

Ohranja se uveljavljen način določanja stranskih udeležencev v postopku ter obveznost 
upravnega organa, da jih povabi k udeležbi. Uradni organ osebe povabi k udeležbi z vabilom, 
v katerem določi rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni. Črta se obveznost 
obešanja vabila k udeležbi na območju predvidene gradnje (ta se ohranja le še za integralni 
postopek).

Vabljena oseba mora priglasiti svojo udeležbo v predpisanem roku. Če svoje udeležbe ne 
prijavi v predpisanem roku se šteje, da se z nameravano gradnjo strinja in se kasneje ne more 
več vključiti v postopek ter nima pravice do pritožbe.

Osebe, ki niso bile vabljene, pa menijo, da izpolnjujejo pogoje za status stranke, morajo 
ob priglasitvi pojasniti razloge za udeležbo, lahko pa navedejo tudi razloge, zaradi katerih 
nameravani gradnji ugovarjajo, ali pa navedejo, da se z nameravano gradnjo strinjajo.



OBRAVNAVA IN UGOTOVITVENI POSTOPEK (52.ČLEN)

Upravni organ opravi ustno ali videokonferenčno obravnavo, razen če so vsi stranski 
udeleženci podali izjave, da se z nameravano gradnjo strinjajo in so pridobljena vsa mnenja iz 
katerih izhaja, da je nameravana gradnja skladna s predpisi iz njihove pristojnosti.

Upravni organ mora v vabilu na obravnavo navesti način vpogleda v dokumentacijo in 
stranske udeležence opozoriti, da v primeru:

če se vabilu ne bodo odzvali in svojega izostanka ne bodo opravičile, se bo štelo, da se z 
nameravano gradnjo strinjajo,
če gradnji ugovarjajo, da morajo svoje trditve navesti in zanje do konca obravnave 
predložiti dokaze,
videokonferenčne obravnave sporočijo, če ne razpolagajo s tehničnimi možnostmi.

Udeležencem, ki nimajo tehničnih možnosti ali si ne želijo udeležiti videokonferenčne 
obravnave, se spremljanje omogoči s tehničnimi sredstvi organa ali neposredno spremljanje 
obravnave pri organu.



POGOJI ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA (54.ČLEN)

Spreminja se pogoj ugotavljanja skladnosti gradnje z določbami prostorskega izvedbenega 
akta. Urejanje prostora in ugotavljanje skladnosti s prostorskimi akti določa ZUreP-3, ki tudi 
določa mnenjedajalca s tega področja. Tako je ta pogoj po novem zajet v pogoju, da so k 
nameravani gradnji pridobljena ustrezna mnenja, ali v predpisanih primerih iz 47. člena GZ-1, 
ugotovitvi upravnega organa, da je nameravana gradnja skladna s predpisi mnenjedajalca. 

Minimalna komunalna oprema se preverja pri novozgrajenih objektih, razen pri pomožnih 
nezahtevnih objektih, in se lahko dodatno izkazuje tudi s pogodbo o priključitvi ali pogodbo o 
opremljanju v skladu z ZUreP-3. 

Plačilo komunalnega prispevka se prenaša v fazo prijave začetka gradnje in ni pogoj za 
izdajo gradbenega dovoljenja. Do vzpostavitve sistema eGraditev (1. 1. 2024) je plačan 
komunalni prispevek še vedno pogoj za izdajo Gradbenega dovoljenja (128. člen GZ-1).



GRADBENO DOVOLJENJE NA OBSTOJEČEM OBJEKTU (54.ČLEN)

Gradbeno dovoljenje za izvedbo rekonstrukcije, prizidave ali spremembe namembnosti  
na obstoječem objektu se lahko izda le za objekt, ki ni nelegalen, ali za objekt, ki ima 
uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji, odločbo o objektu daljšega obstoja oziroma gre 
za objekt, zgrajen pred 31. decembrom 1967. 

Dovoljuje se združevanje postopkov legalizacije objektov in postopkov rekonstrukcije, 
prizidave ali spremembe namembnosti teh objektov, vendar se izvajanje del lahko začne 
šele po dokončnosti oziroma pravnomočnosti dela odločbe, ki se nanaša na legalizacijo 
osnovnega objekta.



ROK ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 
(57. IN 62. ČLEN)

Rok za izdajo odločbe ostajajo nespremenjeni in sicer se o zahtevi za izdajo gradbenega 
dovoljenja odloča do dva meseca od vložitve popolne zahteve, razen v primeru nadomeščanja 
mnenja ali usklajevanja z mnenjedajalci, kjer je rok tri mesece. 

Samo v primeru skrajšanega ugotovitvenega postopka (investitor predloži vse zahtevane 
dokumente skupaj s pisnimi izjavami stranskih udeležencev, da se strinjajo z nameravano 
gradnjo in iz predloženih mnenj izhaja, da je nameravana gradnja v skladu z njihovimi predpisi) 
rok ni več vezan na popolnost vloge, temveč je rok za izdajo 30 dni od prejema zahteve za izdajo 
gradbenega dovoljenja.



VELJAVNOST GRADBENEGA DOVOLJENJA (59. ČLEN)

Gradbeno dovoljenje po petih letih od pravnomočnosti ostne v veljavi le, če je investitor v tem 
času prijavil začetek gradnje in tudi začel z gradnjo, v primeru spremembe namembnosti pa, 
če investitor v tem roku izvedel spremembo namembnosti. 

Prijava začetka gradnje je izvedena samo, če vsebuje vse zahtevane podatke in dokumente, 
kot so določeni v 76. členu (5. člen GZ-1). 



SPREMEMBA  GRADBENEGA DOVOLJENJA 
(60. IN 61. ČLEN)

Ohranja se možnost spremembe gradbenega dovoljenja v času njegove veljavnosti, najpozneje 
pa v 10. letih od njegove pravnomočnosti. Gradbeno dovoljenje se lahko spremeni do izdaje 
uporabnega dovoljenja ali začetka uporabe nezahtevnega objekta. 

Na novo se pri odločanju o spremembi gradbenega dovoljenja uporabijo določbe materialnega 
predpisa, ki je veljal v času izdaje osnovnega gradbenega dovoljenja, ali predpisa, ki velja v času 
spreminjanja gradbenega dovoljenja. 

Ohranja se možnost spremembe investitorja, ki se jo zgolj prijavi pri upravnem organu. Če nov 
investitor vloži zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja, upravni organ v tem postopku 
preveri tudi, ali nov investitor izpolnjuje pogoj iz 5. točke prvega odstavka 54. člena GZ-1 (pravica 
graditi).



ČETRTI DEL:  
POSTOPEK IZDAJE  
INTEGRALNEGA  
GRADBENEGA 
DOVOLJENJA



POSTOPEK IZDAJE INTEGRALNEGA GRADBENEGA  
DOVOLJENJA – SPLOŠNE ZAHTEVE (63. ČLEN)

Na novo se poimenuje odločba v integralnem postopku - integralno gradbeno dovoljenje,  
ki vsebuje odločitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in odločitev,  
da nameravana gradnja nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje. 
 
Za integralni postopek se uporabljajo določbe, ki veljajo za navadni postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja, za presojo vplivov na okolje v integralnem postopku pa določbe predpisov, ki urejajo 
varstvo okolja, razen če je v GZ-1 drugače določeno.



POSTOPEK IZDAJE INTEGRALNEGA GRADBENEGA  
DOVOLJENJA – SPLOŠNE ZAHTEVE (63. ČLEN)

Novost so določbe glede kumulativnih posegov:
če se v integralnem postopku zahteva izdaja integralnega gradbenega dovoljenja za objekt, 
ki tvori kumulativni poseg v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali del objekta v 
skladu s prvim in drugim odstavkom 55. člena GZ-1, se v integralnem postopku izvede presoja 
vplivov na okolje za vse kumulativne posege ali celotni objekt, izpolnjevanje pogojev za izdajo 
gradbenega dovoljenja pa se preveri le za posamični objekt ali del objekta, ki je predmet 
zahteve investitorja.



POSTOPEK IZDAJE INTEGRALNEGA GRADBENEGA  
DOVOLJENJA – SPLOŠNE ZAHTEVE (63. ČLEN IN 70. ČLEN)

Če se v integralnem postopku opravi presoja vplivov na okolje za vse kumulativne posege ali celotni objekt iz 
prejšnjega odstavka, se izdaja integralnih gradbenih dovoljenj za gradnjo na območju izvedene presoje vplivov 
na okolje izvede v skladu z II. poglavjem četrtega dela GZ-1 brez ponovne presoje vplivov na okolje, če:

je zahteva vložena v petih letih od pravnomočnosti integralnega gradbenega dovoljenja, v katerem je bila 
opravljena presoja vplivov na okolje, ki vključuje tudi nameravano gradnjo,
je nameravana gradnja skladna s pogoji, ki so določeni v že izdanem integralnem gradbenem dovoljenju, in
so izpolnjeni pogoji iz 54. člena GZ-1.

Integralno gradbeno dovoljenje vsebuje tudi ugotovitev, da gradnja vseh funkcionalno povezanih objektov 
oziroma celotnega objekta nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje, ter navedbo s tem povezanih ukrepov 
in pogojev, pri čemer ta ugotovitev velja pet let od pravnomočnosti integralnega gradbenega dovoljenja.



GLAVNE POSEBNOSTI V INTEGRALNEM POSTOPKU

ne uporabljajo se določbe glede uvedbe obnove postopka (2. in 3. odstavek 58. člena) in 
glede skrajšanega ugotovitvenega postopka (62. člen),
priloge k zahtevi - ni potrebno priložiti mnenj, priložiti je treba poročilo o vplivih na okolje 
(prvi odstavek 64. člena),
popolnost vloge – šteje se, da je zahteva popolna, če sta priložena dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje (drugi odstavek 64. člena),
pridobivanje mnenj - v integralnem postopku mnenja pridobiva upravni organ, rok za 
izdajo mnenja je 30 dni, možnost podaljšanja roka za 15 dni (65. člen),
prevlada javne koristi (66. člen),
stranski udeleženci (67. člen),
vključevanje javnosti (68. člen),
izdaja gradbenega dovoljenja (70. člen)
pravno varstvo (71. člen)
sprememba integralnega gradbenega dovoljenja (72. člen)



PREVLADA JAVNE KORISTI (66. ČLEN)

Če upravni organ po pridobitvi mnenj skladno s predpisano metodologijo za presojo 
sprejemljivosti ugotovi, da je gradnja objekta ocenjena neugodno, o tem obvesti investitorja. 
Ta lahko najpozneje v 90 dneh po vročitvi obvestila predlaga uvedbo postopka prevlade druge 
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave.
 
Novost je možnost, da investitor vloži predlog za uvedbo postopka prevlade javne koristi 
hkrati z vložitvijo zahteve za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, če je poseg v 
poročilu o vplivih na okolje oziroma v dodatku za varovana območja ocenjen neugodno.



PREVLADA JAVNE KORISTI (66. ČLEN)

Bolj jasno so zapisane določbe glede postopka v primeru podanega predloga za prevlado 
javne koristi:

predlog za uvedbo postopka prevlade javne koristi vsebuje gradiva in dokazila v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
predlog za uvedbo postopka prevlade javne koristi se vloži na ministrstvo, pristojno za 
ohranjanje narave, ki v 14 dneh preveri, ali je gradivo popolno, drugače pa zahteva njegovo 
dopolnitev,
če je predlog za prevlado javne koristi vložen med postopkom izdaje integralnega 
gradbenega dovoljenja, upravni organ prekine postopek do rešitve predhodnega vprašanja 
prevlade javne koristi.  V primeru iz drugega odstavka tega člena upravni organ prekine 
postopek po pridobitvi mnenj iz prejšnjega člena, 
o prevladi javne koristi odloča vlada na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje 
narave, pod pogoji in po postopku iz predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, razen če ta 
zakon določa drugače.



STRANSKI UDELEŽENCI V POSTOPKU IZDAJE INTEGRALNEGA 
GRADBENEGA DOVOLJENJA (67. ČLEN IN 3. ČLEN)

Poleg oseb, ki se lahko postopka udeležijo kot stranski 
udeleženec v skladu z določbami, ki veljajo za navadno 
gradbeno dovoljenje (2. odstavek 48. člena), je stranski 
udeleženec v integralnem postopku lahko tudi:

nevladna organizacija v javnem interesu, ki delujejo na 
področju varstva okolja in ohranjanja narave (NVO) ter 



STRANSKI UDELEŽENCI V POSTOPKU IZDAJE INTEGRALNEGA 
GRADBENEGA DOVOLJENJA (67. ČLEN IN 3. ČLEN)

civilna iniciativa (CI), ki je skupina najmanj 200 polnoletnih fizičnih oseb, ki so zainteresirane za 
okoljske odločitve, s stalnim prebivališčem na območju občine, kjer je nameravana gradnja, ali na 
območju občine, ki meji na območje nameravane gradnje. V primeru gradnje objekta iz četrtega 
odstavka 9. člena tega zakona, za katerega je potrebno pridobiti integralno gradbeno dovoljenje, 
je civilna iniciativa skupina najmanj 500 polnoletnih fizičnih oseb s stalnim prebivališčem 
na območju občine, kjer je nameravana gradnja, ali na območju občine, ki meji na območje 
nameravane gradnje. Civilna iniciativa nastane s podpisi najmanj 200 ali 500 polnoletnih fizičnih 
oseb. Seznam podpisnikov mora vključevati osebno ime, občino stalnega prebivališča, podpis in 
datum podpisa ter izjavo, da je podpisnik polnoletna oseba…



STRANSKI UDELEŽENCI V POSTOPKU IZDAJE INTEGRALNEGA 
GRADBENEGA DOVOLJENJA (67. ČLEN IN 3. ČLEN)

… Upravni organ lahko za potrebe priznavanja sodelovanja v postopku izdaje integralnega 
gradbenega dovoljenja civilni iniciativi pridobi podatke o podpisnikih iz prejšnjih stavkov iz 
Centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije na način neposrednega vpogledovanja v ta 
register. Civilna iniciativa mora poleg seznama podpisnikov predložiti tudi podpisano izjavo vseh 
podpisnikov, s katero ti izjavljajo, da želijo sodelovati v postopku izdaje integralnega gradbenega 
dovoljenja zaradi varstva javne koristi varstva okolja in ne zaradi svojih pravnih koristi. Civilna 
iniciativa postavi skupnega predstavnika, ki jo predstavlja. Dokazilo o imenovanju skupnega 
predstavnika se priloži seznamu podpisnikov.

Rok za vložitev zahteve za vstop v postopek za NVO in CI je 30 dni od dneva javne objave, sicer se 
zahteva s sklepom zavrže.



STRANSKI UDELEŽENCI V POSTOPKU IZDAJE  
INTEGRALNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA (67. ČLEN)

Rok za vložitev zahteve za vstop v postopek za NVO in CI je 30 dni od dneva javne objave, sicer se 
zahteva s sklepom zavrže.
 
Sestavni del zahteve za vstop v postopek NVO in CI mora biti tudi podatek o varnem elektronskem 
predalu, na katerega jima bo upravni organ vročal dokumente.

Pozor - šteje se, da je bila vročitev dokumentov opravljena v treh delovnih dneh po oddaji 
dokumentov v varni elektronski predal.



VKLJUČEVANJE JAVNOSTI (68. ČLEN)

Upravni organ obvesti javnost o začetem postopku za izdajo integralnega gradbenega 
dovoljenja in zagotovi javnosti vpogled v zahtevo za izdajo integralnega gradbenega 
dovoljenja in dokumentacijo, ki se nanaša na predmet izdaje integralnega dovoljenja, ter 
javnosti omogoči dajanje pripomb v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni od dneva javne 
objave na državnem portalu eUprava. 
 
Novost je določba, da se javna objava izvede po pridobitvi mnenj mnenjedajalcev, potem 
ko upravni organ ugotovi, da je poseg sprejemljiv z vidika pristojnosti mnenjedajalcev in 
upravnega organa.



VKLJUČEVANJE JAVNOSTI (68. ČLEN)

Investitor mora, razen pri linijskih gradbenih inženirskih objektih, javno objavo namestiti na 
lahko dostopno in vidno mesto na nepremičnini, ki je predmet zahteve za izdajo integralnega 
gradbenega dovoljenja (opomba: določba po novem ne velja več za navadne postopek izdaje 
gradbenih dovoljenj).
 
Novost so določbe glede sodelovanja javnosti in ravnanja upravnega organa v zvezi s tem:

javnost ima v času trajanja javne razgrnitve pravico do sodelovanja v integralnem 
postopku, ki zajema pravico dajati mnenja, predloge in pripombe v zvezi z nameravanim 
posegom in sicer glede ugotavljanja dejanskega stanja, upoštevanja pravil upravnega 
postopka ter glede upoštevanja materialnih predpisov, vključno s predlogi ukrepov za 
preprečevanje in odpravo ali zmanjševanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ali za 
njihovo izravnavo.



VKLJUČEVANJE JAVNOSTI (68. ČLEN)

upravni organ z mnenji, pripombami in predlogi javnosti seznani investitorja in po potrebi 
izvede javno obravnavo, na katero povabi zainteresirano javnost, ki je v okviru javne 
razgrnitve posredovala mnenja, pripombe in predloge, in investitorja. Upravni organ 
povabi zainteresirano javnost na javno obravnavo v sistemu eGraditev in z objavo na 
državnem portalu eUprava najmanj 15 dni pred izvedbo javne obravnave, pri čemer mora 
zainteresirana javnost, ki se namerava javne obravnave udeležiti, upravnemu organu 
najkasneje 8 dni pred izvedbo javne obravnave potrditi svojo udeležbo, 
upravni organ povabi zainteresirano javnost, ki ima položaj stranskega udeleženca, z 
vročitvijo vabila, pri čemer za vročitev vabila NVO in CI velja vročitev v varni elektronski 
predal (2. odstavek 67. člena).



IZDAJA INTEGRALNEGA GRADBENEGA 
DOVOLJENJA (70. ČLEN)

Upravni organ izda integralno gradbeno dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja iz 
54. člena tega zakona in če so za obvladovanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje za nameravano gradnjo 
predvideni ukrepi za njihovo preprečevanje, odpravo, zmanjšanje ali izravnavo in je ta skladna s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda ali varstvo kulturne dediščine.
 
Ohranjajo se določbe glede rokov za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, vsebine in sestavnih delov 
odločbe. 
 
Dodana je določba, da se odločba vroči tudi občini.
 
Novost je določba, da se v primeru vstopa stranskega udeleženca v postopek izdaje integralnega gradbenega 
dovoljenja lahko podaljša rok za odločitev za največ dva meseca.



ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA  
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI (71. ČLEN)

Tožbo v upravnem sporu zoper integralno gradbeno dovoljenje lahko vloži:
NVO in CI - 1. in 2. odstavek 71. člena,
stranski udeleženec.

 
Rok za tožbo za NVO in CI, ki nista imeli položaja stranskega udeleženca v 
integralnem postopku je 30 dni od javne objave integralnega gradbenega 
dovoljenja, za stranskega udeleženca pa 30 dni po vročitvi integralnega 
gradbenega dovoljenja.



ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA  
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI (71. ČLEN)

Zainteresirana javnost iz prvega in drugega odstavka 71. člena sme integralno gradbeno dovoljenje 
izpodbijati iz naslednjih razlogov:

če v postopku za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja zakon, na zakon oprt predpis ali drug 
zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali ni bil  
pravilno uporabljen;
če upravni organ v postopku pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja ni ravnal skladno z 
določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek in določbami 65. in 68. člena tega zakona, pri 
čemer se domneva, da so vse kršitve določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in določb 65. 
in 68. člena tega zakona, bistvene, vendar pa lahko tožena stranka dokazuje nasprotno, 
če dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno, ali če je bil iz ugotovljenih dejstev 
napravljen napačen sklep o dejanskem stanju. 



ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA  
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI (71. ČLEN)

Dodane so določbe o ravnanju sodišča. O tožbi iz prejšnjih odstavkov mora sodišče odločiti 
prednostno.
 
Če tožbo zoper integralno gradbeno dovoljenje vloži zainteresirana javnost iz prvega in drugega 
odstavka 71. člena, sodišče tožbo zavrže s sklepom, če ugotovi, da: 

je bila tožba vložena prepozno ali prezgodaj,
integralno gradbeno dovoljenje iz prvega odstavka 70. člena tega zakona, ki ga izpodbija s tožbo vloži 
nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter 
civilna iniciativa iz druge alineje 47. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona zaradi varstva javne 
koristi varstva okolja in narave ali pravice do zdravega življenjskega okolja posameznikov, povezanih 
v civilno iniciativo, očitno nima nobenih posledic za javno korist varstva okolja in narave, ali pa so te 
posledice zanemarljive, razen če gre za rešitev pomembnega pravnega vprašanja,



ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA  
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI (71. ČLEN)

je bila o isti zadevi v upravnem sporu že izdana pravnomočna odločba,
v primeru, da tožnik s tožbo uveljavlja tožbeni razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka, iz tožbe pa 
izhaja, da je bilo o tem tožbenem razlogu že odločeno v drugih postopkih, kot na primer v postopkih 
sprejema prostorskih izvedbenih aktov, predpisi in dejansko stanje pa se po sprejeti odločitvi niso 
spremenili.

Sodišče s sodbo tožbo kot neutemeljeno zavrne, če ugotovi, da je bil postopek pred izdajo 
izpodbijanega integralnega gradbenega dovoljenja iz prvega odstavka 70. člena tega zakona pravilen, 
da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.

 



ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA  
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI (71. ČLEN)

Če tožbo zoper integralno gradbeno dovoljenje vložila zainteresirana javnost iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, sodišče odloči po prejšnjem odstavku tudi:

če spozna, da je bil postopek, ki ga je vodil upravni organ do izdaje integralnega gradbenega 
dovoljenja iz prvega odstavka 70. člena tega zakona sicer nezakonit, vendar je sodišče v svojem 
postopku tako kršitev odpravilo,
če spozna, da je odločba iz prejšnje točke po zakonu utemeljena, vendar iz drugih razlogov, kot so 
navedeni v njeni obrazložitvi in te razloge sodišče navede v sodbi.



ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA  
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI (71. ČLEN)

Sodišče tožbi ugodi in s sodbo izpodbijano integralno gradbeno dovoljenje odpravi:
če spozna, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku za izdajo odločbe o 
integralnem gradbenem dovoljenju, ne more rešiti spora, zato ker so bili zmotno presojeni dokazi, 
ker so ugotovljena dejstva v nasprotju s podatki spisa, ker so v bistvenih točkah dejstva nepopolno 
ugotovljena ali ker je bil iz ugotovljenih dejstev narejen napačen sklep glede dejanskega stanja in da 
je treba pravo dejansko stanje ugotoviti v upravnem postopku,
če spozna, da v postopku za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja niso bila upoštevana pravila 
postopka, pa sodišče v svojem postopku takih kršitev ni odpravilo,



ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA  
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI (71. ČLEN)

če ugotovi, da je v postopku za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja zakon, na zakon oprt 
predpis ali drug zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ni 
bil uporabljen ali ni bil pravilno uporabljen, pa niso podani razlogi za zavrnitev tožbe iz devetega 
odstavka tega člena.

V upravnem sporu zoper integralno gradbeno dovoljenje iz prvega odstavka 70. člena tega zakona, 
ki ga s tožbo sproži zainteresirana javnost iz prvega in drugega odstavka tega člena, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja upravni spor, kolikor ta zakon ne določa drugače.

 



SPREMEMBA INTEGRALNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA  
(72. ČLEN)

V času veljavnosti integralnega gradbenega dovoljenja, vendar najpozneje v desetih letih po njegovi 
pravnomočnosti, investitor lahko zaprosi za njegovo spremembo, če gre za spremembo zaradi večjih 
odstopanj iz 61. člena tega zakona ali za spremembo, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
 
Če se zahteva za spremembo integralnega gradbenega dovoljenja nanaša na spremembo zaradi večjih 
odstopanj iz 61. člena tega zakona, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ni treba izvesti 
presoje vplivov na okolje, se postopek spremembe integralnega gradbenega dovoljenja izvede v skladu z 
določbami II. poglavja tega dela GZ-1.



PETI DEL:  
IZVAJANJE GRADNJE



OBVEZNOST IZDELAVE PZI IN IMENOVANJE  
NADZORNIKA (73. IN 74. ČLEN)

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje(PZI) je obvezna za:
gradnjo, za katero se zahteva gradbeno dovoljenje, razen za spremembo namembnosti in gradnjo  
nezahtevnega objekta,
odstranitev zahtevnega objekta ali manj zahtevnega objekta  
(za ta namen se izdela projektno dokumentacijo za izvedbo odstranitve).

Imenovanje nadzornika je obvezno za:
gradnjo zahtevnega in manj zahtevnega objekta, za katero se zahteva gradbeno dovoljenje,
nujno rekonstrukcijo objekta, 
gradnjo nezahtevnega objekta, če gradnje ne izvaja izvajalec, ki kot gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje po GZ-1.

Investitor mora imenovati nadzornika in pridobiti PZI pred prijavo začetka gradnje oziroma pred zakoličenjem objekta.



OBVEZNOST ZAKOLIČENJA OBJEKTA (75. ČLEN)

Ohranja se obveznost zakoličenja objekta, če gre za novogradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen 
prizidave, ki se mora izvesti pred prijavo začetka gradnje na podlagi PZI, izdelanem na podlagi gradbenega dovoljenja 
ob upoštevanju dopustnih odstopanj (79. člen GZ-1).

O izvedenem zakoličenju objekta se sestavi zakoličbeni zapisnik, ki vsebuje:
skico zakoličbe in podatke o zakoličenih koordinatah, oseh, višinah in drugih zakoličbenih točkah, 
podatke o gradbenem dovoljenju in podatke o projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje, na podlagi katere je bila 
zakoličba izvedena, 
podatke o pravni ali fizični osebi s področja geodetskih storitev (podjetju) ter pooblaščenem inženirju s področja 
geodezije.

Zapisnik podpišejo:
pravna ali fizična oseba s področja geodetskih storitev in njegov pooblaščeni inženir s področja geodezije ,
nadzornik in vodja nadzora.



PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE (76. ČLEN)

Podrobneje, glede na vrsto gradnje, so predpisani podatki in dokumenti, ki morajo biti priloženi 
prijavi začetka gradnje. 

Poleg zakoličbenega zapisnika, PZI oziroma projektne dokumentacije za izvedbo odstranitve, 
podatkov o imenovanem nadzorniku in vodji nadzora, mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje 
narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov, se prijavi priloži še:

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 
in se potrdila ne prilaga),
pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, če tako določa Zakon o varstvu okolja.



PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE (76. ČLEN)

Pri prijavi začetka gradnje se predloži:
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),

za nujne rekonstrukcije: priloži 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.

pri odstranitvi zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki ne rabi gradbenega dovoljenja: 
projektna dokumentacija za odstranitev ter, če gre za objekt - kulturni spomenik, posnetek 
obstoječega objekta.



PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE (76. ČLEN)

postavitvi začasnega skladiščnega objekta ali novogradnje stavbe, ki je razvrščena kot 
ensotaven objekt: se priloži potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa 
ZUreP-3 (do vzpostavitve sistema eGraditev, 1. 1. 2024, se potrdilo za stavbe, ki je razvrščena kot 
enostaven objekt, ne prilaga)

Ohranja se možnost prijave pripravljalnih del na gradbišču. Dodana je možnost prijave začetka 
gradnje za posamične objekte ali posamezne etape, če je gradbeno dovoljenje izdano za več 
objektov in se gradnja izvaja za posamični objekt, ali če se gradnja objekta izvaja v več etapah.

Ob vsaki spremembi podatkov iz prijave začetka gradnje je te spremembe treba prijaviti.



UREDITEV IN OZNAČITEV GRADBIŠČA (78. ČLEN)

Na novo se določa:
če gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, manjše rekonstrukcije, vzdrževanja zunanjosti objektov ali 
odstranitve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov meji na javne površine, je treba vzdolž teh površin:

gradbišče ograditi in zavarovati,
v času izvajanja gradnje objektov, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi 
namembnosti in nezahtevnem objektu, morajo biti na gradbišču v papirni ali elektronski obliki dostopni:

gradbeno dovoljenje (razen v primeru odstranitve zahtevnega objekta),
projektna dokumentacija za izvedbo gradnje za celoto, ali če se gradnja objekta izvaja v več etapah, za 
posamezne etape,
gradbeni dnevnik,
načrt organizacije gradbišča, kadar je ta predpisan in
načrt gospodarjenja z odpadki, kadar je ta predpisan.

za gradnjo linijskih gradbenih inženirskih objektov, ki se uvrščajo med enostavne objekte, je dovolj, da se 
ustrezno označi mesto izkopa.



DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA (79. ČLEN)

Ureditev se spremeni tako da, se dopušča le odstopanja, pri katerih:
sta objekt in gradbena parcela tudi po spremembi skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, 
ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča, kot je določeno v gradbenem dovoljenju,
sprememba ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kadar so bila pridobljena zaradi 
zahtev prostorskega akta, in na pravice strank,
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),
ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta.



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 iz predpisov, ki 
so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja ali v času izvajanja gradnje,
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.



ŠESTI DEL:  
UPORABNO DOVOLJENJE



ZAHTEVA ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA (80. ČLEN)

Na novo mora investitor podati zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja v 30 dneh od prejema obvestila 
izvajaca ali nadzornika. V nasprotnem primeru lahko zahtevo poda vlagatelj:

izvajalec, 
nadzornik ali 
druga oseba, ki je lastnik ali imetnik stvarnih pravic na nepremičnini.

V primeru, da zahtevo vloži vlagatelj, je poleg investitorja stranka v postopku tudi vlagatelj.

Zahtevi se po novem priloži tudi:
če je med gradnjo prišlo do manjših dopustnih odstopanj, ki vplivajo na mnenje mnenjdajalca (79. člen- 
GZ-1) novo mnenje pristojnega mnenjedajalca, iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna s 
predpisi s področja mnenjedajalca. 



ZAHTEVA ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA (80. ČLEN)

dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin oziroma v kataster gospodarske javne 
infrastrukture, če je to določeno s predpisom.
pri zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti pa poleg izjave nadzornika 
in vodje nadzora, potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa ZUreP-3 (šele po 
vzpostavitvi sistema eGraditev, 1. 1. 2024).

Ohranja se možnost, da se v primeru smrti udeležencev pri graditvi, starosti objekta, prenehanja poslovanja, 
stečaja ali drugih okoliščinah, ko ni mogoče predložiti dokazila o zanesljivosti objekta, izpolnjevanje 
bistvenih zahtev dokazuje z izjavo, pri čemer je določeno, da to izjavo lahko podata projektant, nadzornik ali 
izvajalec ter njihov pooblaščeni strokovnjak.



ZAHTEVA ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA 
ENOSTANOVANJSKO STAVBO (80. ČLEN)

Določene so nove izjeme za enostanovanjske stavbe:
namesto dokazila o zanesljivosti objekta,  se priloži 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.

dopušča se pridobitev uporabnega tudi za objekt, ki še nima dokončanega ovoja stavbe, pri čemer se 
namesto dokazila o zanesljivosti objekta predloži izjavo 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.  Investitor mora v treh letih 
ovoj dokončati. Dolčen je tudi prekršek investitorja, če ovoja ne konča v predpisanem roku (111. člen GZ-1).



POSTOPEK IZDAJE UPORABNEGA DOVOLJENJA, TEHNIČNI 
PREGLED IN POSKUSNO OBRATOVANJE (81. - 84. ČLEN)

Ohranja se obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja na podlagi izvedenega tehničnega pregleda za 
zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje in možnost pridobitve uporabnega dovoljenja brez posebnega 
ugotovitvenega postopka za druge objekte. 

Postopek imenovanja komisije, izvedba tehničnega predgleda in poskusnega obratovanja se ohranja, kot 
tudi možnost upoštevanja tehničnega pregleda ali prevzema po posebnih predpisih, ki tako nadomestijo 
izvedbo tehničnega pregleda in posebnega ugotovitvenega postopka po GZ-1 v celoti ali v delu, na katerega 
se ta dokazila nanašajo.

Po novem mora poskusno obratovanje investitor oziroma vlagatelj prijaviti pri upravnem organu pet dni 
pred začetkom njegovega izvajanja. To se izvaja v skladu s predpisi, ki so veljali v času izdaje gradbenega 
dovoljenja.



POGOJI ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA 
(85. ČLEN)

Pri izdaji uporabnega dovoljenja po novem upravni organ preveri, ali je:
gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega se je objekt zgradil, pravnomočno,
evidentirana popolna prijava začetka gradnje, če je predpisana,
predloženo potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa 
ZUreP-3, če gre za spremembo namembnosti.

Če se je sočasno z gradnjo objektov zagotavljalo tudi opremljanje stavbnih 
zemljišč po pogodbi o priključitvi ali po pogodbi o opremljanju, se uporabno 
dovoljenje za objekte lahko izda le, če je bila zgrajena in v uporabo predana  vsa 
predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne 
infrastrukture.



POSEBNI POSTOPKI PRIDOBITVE UPORABNEGA 
DOVOLJENJA (86. ČLEN)

Na novo se omogoča možnost pridobitve uporabnega dovoljenja za:
objekte iz drugega odstavka 1. člena GZ-1, zgrajene brez gradbenega dovoljenja, če ti ostanejo kot stalni 
objekt tudi po tem, ko so prenehale okoliščine, zaradi katerih je bil zgrajen, in nujno rekonstrukcijo.

Uprabno dovoljenje za te objekte oziroma dela se izda na podlagi:
projektne dokumentacije izvedenih del, pri čemer je njen sestavni del tudi podpisana izjava projektanta in 
vodje projektiranja projekta izvedenih del, da so dela izvedena v skladu z gradbenimi in drugimi predpisi, in
okoljevarstvenega soglasja, če gre za objekt z vplivi na okolje, ali naravovarstveno soglasje, če tako določa 
Zakon o ohranjanju narave.



HRAMBA DOKUMENTACIJE IN EVIDENTIRANJE OBJEKTA  
(87. ČLEN)

Ponovno se določa, da mora lastnik objekta dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projektno dokumentacijo izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta ter v primeru manjše 
rekonstrukcije mnenje in potrdilo pooblaščenega strokovnjaka hraniti, dokler objekt stoji oziroma 
do njegove odstranitve ter to obveznost v primeru večstanovanjske stavbe nalaga upravniku.

Iz zakona je črtana določba obveznosti evidentiranja objekta po izdanem uporabnem dovoljenju, 
ker to drugače ureja Zakonu o katastru nepremičnin.



SEDMI DEL:  
INŠPEKCIJSKI NADZOR  
IN OSMI DEL:  
KAZENSKE DOLOČBE



NOVOSTI PRI IZVAJANJU INŠPEKCIJSKEGA NADZORA  
(88. – 90. ČLENA)

Po novem inšpekcijskega ukrepa v zvezi z nelegalnim ali neskladnim objektom ne bo dovoljeno 
izreči, če ima objekt uporabno dovoljenje in gre za dela, ki so zajeta v uporabnem dovoljenju.

V primerih, ko gre za nevaren objek in je inšpekcijski zavezanec umrl, pa postopek dedovanja 
še ni končan, ali če inšpekcijski zavezanec ni znan oziroma ni znano njegovo prebivališče ali ob 
prenehanju pravne osebe, se ukrep izreče občini (prej državi), na območju katere je nevaren objekt. 
V teh primerih ima občina na nepremičnini, ki je predmet inšpekcijskega ukrepa, zakonito zastavno 
pravico, dokler niso poplačani vsi stroški, nastali zaradi izvrševanja ukrep. Navedna določba se 
uporablja tudi v začetih inšpekcijskih postopkih nadzora, če na dan začetka uporabe GZ-1 še ni 
izrečen inšpekcijski ukrep (128. člen GZ-1).



NOVOSTI PRI IZVAJANJU INŠPEKCIJSKIH UKREPOV  
(91. – 98. ČLENA)

Po novem lahko pristojni inšpektor tudi:
ustavi gradnjo in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku, če ugotovi, da se 
gradnja ne izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (in ne gre za neskladno 
gradnjo),
izreče ukrep prepovedi vgrajevanja poleg gradbenih proizvodov tudi za proizvode, če ti ne 
izpolnjujejo pogojev iz predpisov, ki urejajo dajanje proizvodov na trg, ali nimajo lastnosti za 
vgradnjo, glede na načrtovane in predpisane zahteve,
v primeru vzdrževanja objekta ali manjše rekonstrukcije, ki se izvaja ali je izvedena v nasprotju 
s prostorskim izvedbenim aktom občine (občinski inšpektor) ali v nasprotju z gradbenimi ali 
drugimi predpisi, (gradbeni ali drugi inšpektor) odredi, da se gradnja takoj ustavi in naloži 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca.



IZVRŠBA S PRISILITVIJO (102. ČLEN)

Razponi predpisanih denarnih kazni so po novem že ločeni glede 
na razvrstitev objekta glede na zahtevnost in se pri izvršbi določa 
le še glede na težo kršitve. Pri tem se dviga najnižja možna kazen 
za zahtevni objekt ter niža najnižja možna kazen za enostavni 
objekt.

Dodatno je določeno tudi pravilo, da se v primeru, če je 
inšpekcijskih zavezancev več in so nekateri posamezniki, drugi pa 
pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, 
ki samostojno opravljajo dejavnost, pri izvršbi s prisilitvijo izreče 
denarna kazen v višini, določeni za posameznika.



ODLOG IZVRŠBE ZARADI NESORAZMERNOSTI POSEGA 
INŠPEKCIJSKEGA UKREPA V DOM (104. ČLEN)

Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča, da se z izvršitvijo inšpekcijskega ukrepa odstranitve ali 
prepovedi uporabe objekta, lahko poseže v uporabnikovo pravico do doma, zakon ureja potek 
varstva pravice do doma in določa možnost odloga inšpekcijskega ukrepa odstranitve ali prepovedi 
uporabe objekta zaradi nesorazmernosti posega inšpekcijskega ukrepa v dom, na podlagi sklepa 
inšpektorja oziroma na podlagi sodbe sodišča v nepravdnem postopku.

Vlogo za odlog izvršitve inšpekcijskega ukrepa lahko poda inšpekcijski zavezanec ali posameznik 
(predlagatelj), če prebiva v objektu, ki zanj predstavlja dom in za katerega je bil izrečen inšpekcijski 
ukrep odstranitve ali prepovedi uporabe. Vlogo lahko poda v postopku izvršbe do izvršitve 
inšpekcijske odločbe. Sama vloga odloži postopke izvršbe do dokončne odločitve. Vloge ni mogoče 
podati, če gre za objekt, za katerega je izdana inšpekcijska odločba o nevarnem objektu.



ODLOG IZVRŠBE ZARADI NESORAZMERNOSTI POSEGA 
INŠPEKCIJSKEGA UKREPA V DOM (104. ČLEN)

Inšpektor s sklepom odloži izvršitve inšpekcijske odločbe za pet let, če predlagatelj izkaže, da:
živi v objektu več kot eno leto pred začetkom postopka inšpekcijskega nadzora,
on oziroma osebe, ki skupaj s predlagateljem prebivajo v objektu, nimajo drugega primernega 
stanovanja,
objekt leži na zemljišču, ki je v lasti predlagatelja, razen če je predlagatelj predstavnik 
deprivilegirane ali ranljive družbene skupine in v primeru ustanovljene stavbne pravice na 
zemljišču, na katerem leži objekt, in
objekt leži na zemljišču, ki ni na zakonsko določenem varovalnem območju gospodarske javne 
infrastrukture ali v zavarovanem območju, določenem v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje 
narave, ali vodovarstvenem območju, določenem v skladu z zakonom, ki ureja vode.



ODLOG IZVRŠBE ZARADI NESORAZMERNOSTI POSEGA 
INŠPEKCIJSKEGA UKREPA V DOM (104. ČLEN)

Če predlagatelj ne izkaže prepisanih dejstev ali če poda pred pretekom petih let ponovni predlog 
za odlog, inšpektor:

izda sklep o prekinitvi postopka in napoti predlagatelja, da v 30 dneh od vročitve sklepa pri 
okrajnem sodišču sproži postopek ugotavljanja nesorazmernosti posega izrečenega ukrepa v 
predlagateljev dom.

Če predlagatelj pri pristojnemu sodišču ne sprožil postopka, pomeni, da je umaknil predlog za 
odlog izvršbe ter se ta postopek ustavi.

Če sodišče odloči, da je izrečeni inšpekcijski ukrep nesorazmerno posega v predlagateljev dom, 
izda inšpektor sklep o odlogu izvršbe za pet let. 



SODNA PRESOJA NESORAZMERNOSTI POSEGA  
INŠPEKCIJSKEGA UKREPA V DOM (105. ČLEN)

V prvi fazi sodišče odloča o dopustnosti predloga za presojo, če: 
je predlog vložil predlagatelj, kateremu je inšpektor izdal sklep o prekinitvi postopka in ga napotil na presojo 
na sodišču,
je predlog vložen v roku 30 dni od vročitve sklepa o prekinitvi postopka,
ne gre za nevarni objekt,
predlagatelj izkaže, da je objekt njegov dom ali dom osebe, ki tam prebiva.

V presoji  sodišče tehta osebne okoliščine predlagatelja ali osebe, ki biva v takem objektu ter pomembnost in 
nujnost zaščite javnega interesa. 

Pri presoji osebnih okoliščin se zlasti upošteva:
ali je bivanje v objektu ali njegovem delu nezakonito in se je predlagatelj zavedal nezakonitosti,
ali si je predlagatelj prizadeval pridobiti ustrezna dovoljenja za odpravo nelegalnosti objekta,



SODNA PRESOJA NESORAZMERNOSTI POSEGA  
INŠPEKCIJSKEGA UKREPA V DOM (105. ČLEN)

ali je predlagatelj oziroma njegov ožji družinski član imetnik stvarne ali obligacijske pravice, ki mu omogoča 
nastanitev v drugem primernem stanovanju,
ali je predlagatelju bila ponujena preselitev v drugo primerno stanovanje kot ga določa Stanovanjski zakon,
in ali je predlagatelj predstavnik deprivilegirane in ranljive družbene skupine.

in javni interes, kjer država zasleduje cilje kot:
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih oseb,
varstvo zdravja in življenja ljudi,
varnost države,
varstvo okolja in ohranjanje narave,
varstvo voda,
varstvo kulturne dediščine,
varstvo kulturne krajine in kakovostnega grajenega okolja.



NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO  
(106. ČLEN IN 128. ČLEN)

Investitor oziroma lastnik nelegalnega ali neskladnega objekta, dela objekta ali nelegalne rekonstrukcije mora 
plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo. Nadomsetilo (razen za objekt, v katerem se izvaja dejavnost 
javne gasilske službe v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo) se odmeri v postopkih izdaje:

gradbenega dovoljenja za objekt ali prizidavo, ki je zgrajena brez predpisanih dovoljenj,
odločbe o legalizaciji,
dovoljenja za objekt daljšega obstoja.

Višina nadomestila je odvisna od namenske rabe zemljišča, okoliščine, ali gre za varovano območje in od vrste 
ter velikosti objekta oziroma gradnje. 

Postopki odmere nadomestila, ki so se začeli na podlagi odločbe inšpektorja, se z dnem začetka uporabe GZ-1 
ustavijo. Če odločba o odmeri nadomestila na dan začetka uporabe tega zakona še ni dokončna, se odpravi.



POSEBNE PREPOVEDI (107. ČLEN)

Del inšpekcijski odločb, če se izrečejo ukrepi za nedovoljen objekt ali neskladno uporabo objekta, je tudi 
izrekanje prepovedi naslednjih dejanj:

izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo,
promet z objektom oziroma z zemljiščem, na katerem je objekt,
uporaba objekta ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti,
sklenitev pravnih poslov v zvezi z nedovoljenim objektom, razen kreditnih poslov,
določitev hišne številke. 

Ohranja se ničnost dovoljenj, soglasij in pravnih poslov povezanih s temi dejanji, če je v zemljiški knjigi 
vpisana zaznamba. Izvajalci, pristojni za izvedbo teh dejanj so dolžni preveriti, ali je v zemljiški knjigi vpisana 
zaznamba in po novem v teh primerih odkloniti ta dejanja. Inšpektor lahko s sklepom dovoli posamezno 
prepovedano dejanje, zaradi izvršitve inšpekcijskega ukrepa ali za pridobitev dovoljenja in odločb ter drugih 
predpisanih dejanj po zakonu, pri čemer se resnost namere izkaže s predložitvijo ustrezne dokumentacije.



PREKRŠKI (111. ČLEN DO 127. ČLEN)

Prekrški so tudi v tem zakonu opredeljeni glede na udeležence pri graditvi. Tako so prekrški ločeno določeni 
za investitorja, projektanta, nadzornika, vodjo nadzora, izvajalca in pooblaščenega inženirja s področja 
geodezije ter prekrške v zvezi s posebnimi prepovedmi, pri čemer se prekrški vežejo na njihove z zakonom  
predpisane obveznosti. Največja sprememba pri prekrških je pri prekrških za investitorje, kjer se denarne 
kazni za navedene prekrške določijo ne samo glede na velikost investitorja, temveč tudi odvisno od razvrstite 
objekta po zahtevnosti.

Na novo je določen prekršek za investitorja začasnega objekta. Ta se kaznuje z globo, če po preteku 
določenega obdobja ne odstrani začasnega objekta.

Na novo so določeni  tudi prekrški za vodjo projektiranja in pooblaščenega strokovnjaka, ki do sedaj niso bili 
določeni, saj  gre za osebe, ki imajo ključno vlog pri graditvi. Prav tako so dodani prekrški vodje gradnje, saj 
je od njihovega spoštovanja predpisanih obveznosti odvisna kakovost izvedbe same gradnje. Višina glob je 
enaka kot pri drugih prekrških posameznikov.



DEVETI DEL:  
PREDHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE



KONČANJE POSTOPKOV (128. ČLEN)

Zakon določa, da se vsi postopki, začeti do 1. 6. 2022, končajo po določbah Gradbenega zakona (Uradni list 
RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP. Na zahtevo investitorja pa se lahko postopki končajo tudi 
po določbah GZ-1.

Postopki začeti na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1), se po tem 
zakonu tudi končajo.

Postopki inšpekcijskega nadzora in postopki izvršbe, začeti pred začetkom uporabe tega zakona zaradi 
dejanja, ki v skladu s tem zakonom ne pomeni več kršitve ter postopki odmere nadomestila za degradacijo in 
uzurpacijo, ki so se začeli na podlagi odločbe inšpektorja v skladu z GZ ali ZGO-1, se z dnem začetka uporabe 
GZ-1 ustavijo.



KONČANJE POSTOPKOV (128. ČLEN)

Zakon omogoča vlaganje predlogov za odlok izvršbe zaradi nesorazmernosti posega inšpekcijskega ukrepa v 
dom tudi v postopkih izvršbe, ki so se začeli pred uporabo GZ-1, če inšpekcijski ukrep do začetka uporabe tega 
zakona še ni izvršen.

Investitor lahko na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne gradnjo tudi po dokončnosti 
gradbenega dovoljenja, izdanega na podlagi GZ, vendar ne sme biti objekt z vplivi na okolje ali objekt, ki 
potrebuje presoje sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.



LEGALIZACIJA OBJEKTA ALI DELA OBJEKTA (142. ČLEN)

Ohranjajo se postopki legalizacije in se le v posameznih delih popravljajo.

Definiran je pojem „legalizacija”, kot postopek ureditve pravnega stanja že zgrajenega objekta, dela objekta, 
rekonstrukcije ali spremembe namembnosti objekta, izvedenega brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s 
pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, v katerem se izda odločba o legalizaciji ali dovoljenje za objekt 
daljšega obstoja. S tem se vzpostvlja razlikovanje od ureditve pravnega stanja že zgrajenega objekta po 
rednem postopku izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Uvaja se domneva, da se šteje, da je objekt vpisan v katastru nepremičnin, če je zahtevi za izdajo odločbe o 
legalizaciji ali dovoljenju za objekt daljšega obstoja priloženo dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za 
vpis podatkov v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.



ODLOČBA O LEGALIZACIJI OBJEKTA (143. DO 145. ČLEN)

Se uporablja za objekte, del objekta ali rekonstrukcijo objekta izvedene vsaj do faze grobih gradbenih 
del pred 2. 11. 2017 (uveljavitev GZ). Zahteva mora biti vložena do 1. 6. 2027 (v petih letih od začetka 
uporabe GZ-1).

Za izdajo odločbe mora biti objekt dokončan. Če objekt ali del objekta ni dokončan, se postopek 
legalizacije prekine do predložitve izjave projektanta in pooblaščenega strokovnjaka, vendar ne več kot 
za eno leto.

Na novo se tudi omogoča:
če objekt ali del objekta še ni vpisan v katastru nepremičnin ali objekt gospodarske javne 
infrastrukture evidentiran v katastru gospodarske javne infrastrukture, se lahko predloži dokazilo, 
da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki 
ureja kataster nepremičnin,



ODLOČBA O LEGALIZACIJI OBJEKTA (143. DO 145. ČLEN)

če je bil objekt, rekonstrukcija oziroma prizidava objekta ali sprememba namembnosti izvedena 
v različnih časovnih obdobjih, se za objekt in njegovo rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo 
namembnosti uporabljajo prostorski, gradbeni in drugi predpisi, ki so veljali ali so se uporabljali 
kadarkoli v času od začetka gradnje objekta do izdaje odločbe o legalizaciji,

možnost dokazovanja skladnosti s prostorskim aktom in predpisi je tudi lokacijsko dovoljenje, če je 
bilo za pridobljeno,

če so bila na objektih, kot jih določa 1. in 2. točka prvega odstavka 197. člena ZGO-1, pred začetkom 
uporabe GZ, izvedena gradbena dela v različnih časovnih obdobjih, se za ta objekt šteje, da ima 
uporabno dovoljenje in se izda odločbo o legalizaciji le za spremembo.



OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA  
(146. ČLEN)

Ohranja se postopek pridobitve dovoljenja za objekt daljšega obstoja.

Spreminja se mejni datum in sicer je po novem možno pridobiti dovoljenje za objekt 
daljšega obstoja za objekte, ki od 1. januarja 2005 obstaja v bistveno enakem obsegu in 
bistveno enake namembnosti.



UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBSTOJEČI OBJEKT DALJŠEGA  
OBSTOJA Z GRADBENIM DOVOLJENJEM (147. ČLEN)

Na novo se omogoča pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt zgrajen pred 1. januarjem 2005 
skladno z gradbenim dovoljenjem, če:

je vpisan v kataster nepremičnin (ali je predloženo dokazilo vloženi zahtevi),
zanj ni bil izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno gradnjo,
je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere 
izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi 
odstopanji.

Uporabno dovoljenje se lahko izda tudi za posamezni del objekta, če bo ta skupaj z obstoječim objektom, 
za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje, zagotavljal funkcionalno celoto.



UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBSTOJEČI OBJEKT Z  
GRADBENIM DOVOLJENJEM (148. ČLEN)

Za gradnje izvedene od 1. 1. 2005  do 1. 6. 2022, se postopek izdaje uporabnega dovoljenja vodi 
po določbah GZ-1 ob upoštevanju dopustnih odstopanj, vendar se za pripravo dokumentacije 
lahko uporabijo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje 
uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve ugodnejše.



UPORABNO DOVOLJENJE PO ZAKONU ZA OBSTOJEČE  
ENOSTANOVANJSKE STAVBE (149. ČLEN)

Ob upoštevanju dejstva, da za enostanovanjske stavbe v letih od 2013 do leta 2018 ni bila 
predpisana obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja, se v GZ-1 določa, da se šteje, da 
imajo uporabno dovoljenje po samem zakonu vse enostanovanjske stavbe, ki:

so bile zgrajene pred 1. junijem 2018 na podlagi gradbenega dovoljenja z morebitnimi 
dopustnimi manjšimi odstopanji, kar lahko lastnik objekta izkaže z izjavo pooblaščenega 
strokovnjaka,
zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep,
so vpisane v kataster nepremičnin (ali predloži dokazilo o podani vlogi).

Na zahtevo lastnika objekta upravni organ izda odločbo, da ima stavba uporabno dovoljenje po 
samem zakonu.



DOMNEVA IZDANEGA GRADBENEGA IN UPORABNEGA  
DOVOLJENJA PO ZGO-1 (150. ČLEN)

Ohranja se možnost, da stranka zahteva pridobitev odločbe, da se šteje, da imajo objekti, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena ZGO-1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), pridobljeno gradbeno in 
uporabno dovoljenje po tem zakonu.

Pri ugotavljanju dejanskega stanja za 55 let nazaj prihaja do pomanjkanja nedvoumnih dokazov, 
zato zakon izrecno dovoljuje, da stranka izpolnjevanje pogojev dokaže z verjetnostjo.



IZVRŠILNI PREDPISI (152. ČLEN)

Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi GZ-1 izda:
Uredbo o razvrščanju objektov,
Uredbo o gradbiščih,
Uredbo o odmeri nadometila za degradacijo in uzurpacijo.

Minister v šestih mesecih po uveljavitvi GZ-1 izda:
Pravilnik o dokumentaciji za gradnjo,
Pravilnik o začasnih objektih,

in v dveh letih po uveljavitvi GZ-1 izda:
Pravilnik za izračun površin in prostornin, do njegove uveljavitve, pa se uporablja standard 
SIST ISO 9836.

Do njihove uveljavitve se uporabljajo dosedanji predpisi.
Pravila stroke po predhodnem soglasju ministra sprejmeta pristojni poklicni zbornici v enem letu 
od uveljavitve Pravilnika o dokumentaciji za gradnjo.




