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POVZETEK 


V nalogi sem predstavil postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po noveli Zakona 0 

graditvi objektov ter predlagal izboljsave samega postopka predvsem V smislu 

skrajsanja le-tega ter podrobneje opisal prehod na elektronsko poslovanje. V diplomski 

nalogi je uporabljenih vee metod. Poleg deskriptivne, sem uporabil tudi metodo 

kompilacije, s katero sem strnil ugotovitve posarneznih avtorjev. V vecji meri naloga 

sloni na elektronskih virih. Stevilne izboljsave je proces pridobitve gradbenega 

dovoljenja dozivel ze s sarno spremembo zakona leta 2007, nekaj pa sem jih predlagal 

tudi sarn. Izboljsavo vidim predvsem v skrajsanju procesa pridobitve dovoljenja ter 

soglasij, pri cemer bi bila v veliko pomoc elektronska baza podatkov, kjer bi bili zbrani 

podatki razlicnih institucij na enem me stu, hkrati pa bi proces lahko izboljsali tudi s 

prehodom na elektronsko poslovanje, ki bi zajemalo vse postopke, od oddaje vloge do 

same izroCitve odlocbe. 

Kljucne besede: gradbeno dovoljenje, proces, nepremicnine, elektronsko poslovanje, 

izvedbeni prostorski akt, Zakon 0 graditvi objektov, projektna dokumentacija 

SUMMARY 

The Thesis represents the process of obtaining the building permit as it is written in the 

new Law on the construction of buildings, at the same time I've tried to propose 

improvements to the process especially in terms of shortening it, and further the 

possibility of transition to electronic commerce. The Thesis contains several working 

methods. In addition to the descriptive, I also used the method of compilation, with 

which I consolidated the findings of the individual authors. Most of the Thesis is based 

on electronic resources. Numerous improvements to the process of obtaining a building 

permit has already been seen with the change of law in 2007, but some of them I 

suggested myself. In my opinion the changes are possible especially with shortening the 

process of obtaining permits and approvals, for which also an electronic database would 

be helpfuL Database would contain collected data from various institutions in one place. 

At the same time the transition to electronic commerce would improve the process from 

the submission of an application to the extradition ruling. 

Key words: building permit, process, real estate, electronic commerce, law at 

construction of buildings, implementing land act, project documentation 
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1 UVOD IN METODOLOGIJA 

Gradbeno dovoljenje je odlocba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da 

je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali 

rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo 

prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli taksno gradnjo ter predpise konkretne 

pogoje, ki jih je treba pri tem upostevati. 

Gradbeno dovoljenje izda pristojna upravna enota, na obmocju katere lezi 

nepremicnina, na kateri se uveljavlja gradbena pravica. 

Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa zgolj za njegov del, ki pomeni 

tehnicno ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati. Mozna je tudi izdaja 

gradbenega dovoljenja za izvedbo posameznih del na objektu, ce gre za gradnjo objekta 

gospodarske jayne infrastrukture. 

V nalogi bom predstavil pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne, 

manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte kot veljajo po Zakonu 0 graditvi 

objektov ter predlagal morebitne izboljsave postopka, ki bi sami stranki olajsale 

pridobitev dovoljenja. Predstavil born tudi pogoje pridobitve gradbenega dovoljenja v 

primeru rekonstrukcije, spremembe namembnosti ter vzdrzevalnih del. 

Del naloge bom posvetil tudi elektronskemu poslovanju jayne uprave ter morebitni 

moznosti elektronske pridobitve gradbenega dovoljenja. 

Namen naloge je predstaviti proces pridobitve gradbenega dovoljenja po dolocilih 

Zakona 0 graditvi objektov ter izpostaviti posamezne faze, ki bi jih bilo v procesu 

potrebno izboljsati. 

Cilj naloge je predlagati resitve, s katerimi bi v prihodnosti lahko prenovili proces 

izdaje gradbenega dovoljenja, saj je na podlagi zakonskih zahtev, ki so danes v veljavi, 

sam postopek financno in casovno precej obremenjujoc za stranko, ki zeli graditi. Hkrati 

pa je cilj naloge predstaviti mofue izboljsave tako v skrajsanju samega postopka kot 

tudi pri uvedbi elektronskega poslovanja. 

V diplomskem delu bo uporabljenih vec metod. Na podlagi metode deskripcije in 

sinteze born predstavil relevantno literaturo domacih in tujih avtorjev. Z metodo 

kompilacije bom povzel mnenja, staliSca in spoznanja razlicnih avtorjev. Proces izdaje 

gradbenega dovoljenja bom najprej opisal in ga analiziral ter ugotovil njegove kriticne 

tocke, katere bi bilo potrebno novelirati. Na tak nacin bom predlagal prenovo procesa 

izdaje gradbenega dovoljenja. 

Naloga je razdeljena v tri sklope. V prvem so navedene bistvene lastnosti Zakona 0 

graditvi objektov ter zahteve, ki jih le-ta doloca. Drugi sklop predstavlja obrazlozitev 
pridobitve gradbenega dovoljenja glede na vrsto objektov. Zadnji, najpomembnejsi 

sklop, pa je namenjen prenovi procesa pridobitve gradbenega dovoljenja ter 

elektronskemu poslovanju jayne uprave. 





2 ZAKON 0 GRADITVI OBJEKTOV 

Zakon 0 graditvi objektov, sprejet konec leta 2002, je temeljni sistemski zakon s 

podrocja graditve objektov, ki ureja pogoje za graditev vseh objektov, doloca bistvene 

zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje nacin in pogoje za 

opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, inspekcijsko nadzorstvo ter 

druga vprasanja, povezana z graditvijo objektov. Zakon je bit nekajkrat spremenjen in 

dopolnjen, vendar nikoli v tako velikem obsegu kot ob koncu leta 2007 (ZOO-1 B). 

Zakon 0 spremembah in dopolnitvah zakona 0 graditvi objektov - ZOO-1 B je 

DrZavni zbor RS sprejel na svoji seji dne 17.12.2007, veljati paje zacel 15. 1. 2008. 

Novela ZOO-1 B, kot je v njej doloceno, zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporabljati pa se zacne tri mesece po njeni uveljavitvi. Razlog za odlog 

uporabe je bil v potrebnem casu za pripravo in izdajo podzakonskih predpisov, 

pomembnih za izvajanje tega zakona. Ti predpisi so (povzeto po Ljubic, 2008): 

predpis, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, 


predpis, ki ureja vsebino in obliko ter naCin izdelave projektne dokumentacije, 


pravilnik 0 projektni in tehnicni dokumentaciji, 


pravilnik 0 projektni dokumentaciji, 


pravilnik 0 obliki in vsebini dokazila 0 zanesljivosti objekta, 


pravilnik 0 gradbisCih, 


pravilnik 0 vsebini in nacinu vodenja dnevnika 0 izvajanju del ter 0 naCinu 


oznaCitve gradbiSca, 


uredba 0 uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in 0 dolocitvi 


objektov drZavnega pomena, 


pravilnik 0 zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 


objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb. 


Zakon 0 graditvi objektov ureja pogoje za graditev vseh objektov, doloca bistvene 

zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje naCin in pogoje za 

opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno 

podrocje dveh poklicnih zbomic, ureja inspekcijsko nadzorstvo, doloca sankcije za 

prekrske, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprasanja, povezana z 

graditvijo objektov. 

Graditev objekta po Zakonu 0 graditvi objektov obsega projektiranje, gradnjo in 

vzdrzevanje objekta. Dolocbe tega zakona ne veljajo za gradnjo objektov, ki so potrebni 

zaradi neposredno grozecih naravnih in drugih nesrec ali zato, da se preprecijo oziroma 

zmanjsajo njihove posledice, za objekte za zasCito, resevanje in pomoc ob naravnih in 

drugih nesrecah ter za gradnjo vojaSkih inienirskih objektov, zakloniSc in drugih 

zaSCitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem. Dolocbe tega zakona ne veljajo za 

gradnjo in vzdrzevanje tistih objektov v rudniskem prostoru, ki so v neposredni 
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povezavi z raziskovanjem, izkoriseanjem ali prenehanjem izkoriseanja mineralnih 

suroVlll. 

2.1 Vrste objektov 

Objekti se po zahtevnosti gradnje in vzdrzevanja razvrseajo na zahtevne, manJ 

zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Vlada z uredbo podrobneje doloci vrste 

zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, za slednje pa tudi 

njihovo najveejo velikost, naein gradnje in rabe ter druge pogoje, ki morajo biti 

izpolnjeni, da se objekt lahko steje za enostavni, ter dela, ki sodijo med redna 

vzdrzevalna dela in investicijska vzdrzevalna dela, ee zakon ne doloea drugaee. 

Vsi objekti morajo biti skladni s prostorskimi akti, zanesljivi in evidentirani. 

Zagotavljanje skladnosti s prostorskimi akti, zanesljivosti in evidentiranosti objektov je 

v javnem interesu. 

2.2 Udeldenci pri graditvi objektov 

Pri graditvi objektov so udelezeni razlieni sUbjekti. Med te spadajo investitor, 

projektant, izvajalec, nadzomik in revident. 

2.2.1 Investitor 

Investitor mora pri gradnji objekta poskrbeti za vse potrebne vloge, naroeila in 

prijave, doloeene z Zakonom 0 graditvi objektov. Ce pri projektiranju sodeluje vee 

projektantov in odgovomih projektantov, mora investitor izmed odgovomih 

projektantov imenovati odgovomega vodjo projekta, pray tako pa mora investitor 

imenovati odgovomega vodjo revidentov in gradbisea, ee pri revidiranju sodeluje vee 

revidentov in odgovomih revidentov ter ee pri izvajanju gradnje sodeluje vee izvajalcev 

in odgovomih vodij del. V primerih, predpisanih v zakonu, mora investitor poskrbeti 

tudi za revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pred zaeetkom gradnje pa 

zagotoviti tudi strokovni nadzor. 

2.2.2 Projektant 

Dejavnost projektiranja sme opravljati pravna ali fiziena oseba, ki ima kot 

gospodarska druZba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost projektiranja oziroma 

ima posameznik kot samostojni podjetnik taksno dejavnost priglaseno pri pristojni 

davcni upravi. 

2.2.3 Izvaja/ec 

Objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fiziena oseba, ki ima 

kot gospodarska druzba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost gradbenistva 
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oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik taksno dejavnost priglaseno pn 

pristojni davcni upravi. 

2.2.4 Nadzornik 

Gradbeni nadzor v imenu investitorja lahko opravlja pravna ali fizicna oseba, ki 

izpolnjuje stem zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. 

2.2.5 Revident 

Revizijo projektne dokumentacije sme opravljati pravna ali fizicna oseba, ki 

izpolnjuje stem zakonom predpisane pogoje za projektanta. 

2.3 Projektna dokumentacija 

Projektna dokumentacija obsega naslednje projekte: 

idejno zasnovo, 

idejni projekt, 

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

projekt za izvedbo in 

projekt izvedenih del. 

Idejna zasnova je graficni prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katere 

soglasodajalec navede projektne pogoje. Ce je idejna zasnova namenjena pridobitvi 

soglasja za prikljuCitev, mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo tega soglasja. 

Idejni projekt je sistematicno urejen sestav taksnih nacrtov, na podlagi katerih je 

investitorju omogoceno, da se odloci 0 najustreznejsi varianti nameravane gradnje. 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematicno urejen sestav takSnih 

nacrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogoceno, da presodi vse 

okolisCine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s 

podrobnimi nacrti, na podlagi katerih se, v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja, 

gradnja lahko izvede. 

Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih 

odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za 

izvedbo. 

Projektna dokumentacija se izdela v slovenskem jeziku. 
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2.4 Pridobitev gradbenega dovoljenja 

Pridobitev gradbenega dovoljenja je upravni postopek kjer bo upravni organ po 

ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in z 

vsemi pridobljenimi soglasij izdal gradbeno dovoljenje za zeleni objekt. 

2.4.1 Zahteva za izdajo 

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vlozi investitor pri pristojnem upravnem 

organu za gradbene zadeve. V njej mora navesti podatke 0 parcelni stevilki in katastrski 

obCini zemljisca z nameravano gradnjo ter zemljisc, po katerih bodo potekali prikljucki 

na infrastrukturo, ce se objekt nanjo prikljucuje. 

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti prilozeno: 

najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in 

druge listine, ce tako doloea zakon. 

Ce se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanasa na rekonstrukcijo, 

spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, je treba navesti tudi stevilko in datum 

gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za objekte, 

zgrajene pred 31. decembrom 1966. 

Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloziti tudi dokazilo 0 

pravici v kolikor Ie-ta se ni vpisana v zemljisko knjigo. 

Po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pristojni upravni organ za 

gradbene zadeve 0 tern nemudoma obvesti obeino, na obmocju katere je nameravana 

gradnja in jo pozove, da v osmih dneh prijavi svojo udelezbo v postopku. Obvestilu 

pristojni upravni organ za gradbene zadeve prilozi povzetek podatkov 0 nameravani 

gradnji iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Ce se nameravana gradnja prikljueuje na objekte gospodarske jayne infrastrukture, 

mora investitor v vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja navesti, ali je oziroma ali 

bo sam vlozil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali pa navede, naj ta zahtevek 

v njegovem imenu vlozi upravni organ za gradbene zadeve. 

Za dokazilo 0 pravici po tern zakonu velja: 

izpisek iz zemljiske knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na doloceni 

nepremicnini Iastninsko ali kaksno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, 

ki mu omogoca gradnjo oziroma izvajanje del na taksni nepremienini, 

notarsko overjena pogodba z dokazilom 0 vlozitvi predloga za vpis pogodbe 0 

pridobitvi lastninske ali kaksne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na 

doloceni nepremicnini v zemljisko knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo 

oziroma izvajanje del na taksni nepremicnini, 
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pravnomocna sodna ali upravna odlocba, ki izkazuje pravico graditi oziroma 
izvajati dela na nepremicnini, ali 

druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati 

dela na doloceni nepremicnini. 

2.4.2 Skrajsan ugotovitveni postopek 

Na obmocjih, ki se urejajo z drZavnim prostorskim nacrtom ali obcinskim 

podrobnim prostorskim nacrtom, se gradbena dovoljenja izdajajo v skrajsanem 

ugotovitvenem postopku, razen, ce poseben zakon za doloceno vrsto objekta na 

doloceni lokaciji izrecno ne doloca drugace. Na drugih obmocjih se gradbena dovoljenja 

izdajajo v posebnem ugotovitvenem postopku. 

Na zahtevo investitorja lahko pristojni upravni organ za grad bene zadeve izda 

gradbeno dovoljenje v skrajsanem ugotovitvenem postopku tudi za gradnjo manj 
zahtevnega objekta, ki je predviden na obmocju, ki se ureja z obCinskim prostorskim 

nacrtom, ce so izpolnjeni naslednji pogoji (povzeto po Ljubic, 2008): 

da je predmet gradbenega dovoljenja stanovanjska stavba, ki ima pritlicje in 

najvec tri nadstropja z mansardo, 

da obmocje za dolocitev strank ne sega preko meje parcel, na katerih je 

predvidena nameravana gradnja, naslednja alineja, 

da iz prikaza komunalnih prikljuckov in dostopa v projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja izhaja, da ti prikljucki ne potekajo po sosednjih 

zemljisCih. 

V skrajsanem ugotovitvenem postopku se lahko izda gradbeno dovoljenje tudi za 

rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ali za spremembo namembnosti, ce investitor 

zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja prilozi notarsko overjena soglasja taksnega 
stevila etaZnih lastnikov, kot ga dolocajo predpisi 0 stanovanjskih razmerjih 0 tern, da se 

strinjajo z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja oziroma ce ti lastniki podajo taksno izjavo na zapisnik pri pristojnem 

upravnem organu za gradbene zadeve. 

2.4.3 Pristojni upravni organi 

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve, ki izdaja gradbena dovoljenja za 

objekte drzavnega pomena na prvi stopnji, je ministrstvo, pristojno za prostorske in 

gradbene zadeve. Pristojni upravni organ za gradbene zadeve, ki izdaja gradbena 
dovoljenja za objekte, ki niso objekti drZavnega pomena na prvi stopnji, je upravna 
enota, na katere obmocju lezi nepremicnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja. 

Pristojni upravni organ, ki izdaja uporabna dovoljenja, je upravni organ za gradbene 

zadeve, ki je za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta izdal gradbeno dovoljenje. 
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Pre den pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, mora 

preveriti tudi: 

ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom, 


ali je projekt izdelala pravna oziroma fizicna oseba, ki je med njegovo izdelavo 


izpolnjevala z zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter tudi za 


odgovornega projektanta, 


ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja, 


ali ima projekt predpisane sestavine, opravljeno reVlZlJO projektne 


dokumentacije, ko je bila le-ta predpisana ter ali so revidenti in odgovorni 


revidenti, ki so jo opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za to, 


ali so dajatve in prispevki, doloceni z zakonom, placani oziroma so na drug, 


zakoniti naCin izpolnjene investitorjeve obveznosti, 


ali ima investitor pravico graditi, 


ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena 


minimalna komunalna oskrba objekta, ce se gradi nov objekt ali ce se objekt 


prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni 


parametri obstojeCih prikljuckov oziroma se povecujejo zahteve v zvezi z 


njegovo komunalno oskrbo. 


2.4.4 Izdaja gradbenega dovoljenja 

Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali njegov del, to je za tehnicno, 

tehnolosko ali funkcionalno celoto, ki se da samostojno uporabljati, pa tudi za gradnjo 

objekta oziroma njegovo rekonstrukcijo. 

Izrek gradbenega dovoljenja mora poleg sestavin, ki so s predpisom 0 splosnem 

upravne postopku dolocene v pisni odlocbi, vsebovati tudi (povzeto po Ljubic, 2008): 

podatek 0 vrsti gradnje oziroma predmetu gradbenega dovoljenja (gradnja 

novega objekta, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti), 

navedbo zahtevnosti gradnje (zahtevni objekt, manj zahtevni objekt), 

podatek 0 razvrstitvi objekta in posameznih njegovih delov glede na namen po 

enotni klasifikaciji vrst objektov, pri spremembi namembnosti pa tudi novi 

namen objekta ali njegovega dela objekta, 

navedbo parcelnih stevilk in katastrske obCine za zemljiske parcele, na katerih 

se bodo izvedle nameravane gradnje in na kateri bodo prikljucki na 

gospodarsko javno infrastrukturo, v kolikor se bo objekt nanjo prikljucil, 

navedbo odmikov nameravane gradnje od meje sosednjih zemljisc, razen pri 

linijskih gradbenih inzenirskih objektih, 

navedbo dimenzij oziroma gabaritov, in pri stavbah navedbo oblikovanja, ce je 
predpisano, 
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navedbo naCina zagotovitve minimalne komunalne oskrbe, predpisane po tem 


zakonu, 


opis drugih znaeilnosti objekta, ee so doloeene s prostorskimi akti ali drugim 


predpisom, 


podatke 0 projektu, ki bo pridobil gradbeno dovoljenje ter 0 datumu njegove 


izdelave, 


podatke 0 izdanih soglasjih ter pogojih izvedbe gradnje in uporabe. 


Sestavni del gradbenega dovoljenja so projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

in tudi druge listine, ee tako doloea zakon. 

2.4.5 Upravna odlocba 

Odloeba, izdana v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, se investitorju in drugim 

strankam v postopku vroCi z vroeilnico, v skladu s predpisom 0 splosnem upravnem 

postopku, ter poslje vsem pristojnim soglasodajalcem, ter pristojnemu upravnemu 

organu, odgovomemu za prostorske zadeve, tiste obCine, na obmoeju katere naj bi se 

izvedla gradnja in tudi pristojnemu gradbenemu inspektorju. 

Zoper odlocbo, ki jo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izda pristojni upravni 

organ za gradbene zadeve, je iz drugega odstavka 24. elena tega zakona dovoljena 

pritozba, in sicer v osmih dneh po njeni vroCitvi. 

V kolikor se stranke po vroCitvi gradbenega dovoljenja pisno ali ustno odpovejo 

pravici do pritozbe oziroma pravici do sprozitve upravnega spora, postane odloeba 

pravnomocna z dnem, ko se pravici do pritozbe oziroma pravici do sprozitve upravnega 

spora odpove zadnja stranka. 

2.4.6 Veljavnost gradbenega dovoljenja 

Gradbeno dovoljenje neha veljati, ce investitor ne zacne z gradnjo v primeru: 

zahtevnega objekta: v treh letih po njegovi pravnomoenosti; 

manj zahtevnega objekta: v dveh letih po njegovi pravnomocnosti; 

spremembe namembnosti: v enem letu po njegovi pravnomocnosti. 

Ce se v casu veljavnosti gradbenega dovoljenja za obmoeje, na katerem je 

nepremienina, ki je predmet gradbenega dovoljenja, izvedbeni prostorski akt spremeni 

ali dopolni oziroma nadomesti z novim izvedbenim prostorskim aktom, te spremembe 

oziroma dopolnitve ne morejo vplivati na veljavnost gradbenega dovoljenja. 

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko v casu veljavnosti gradbenega 

dovoljenja na zahtevo investitorja podaljsa veljavnost taksnega dovoljenja, vendar 

najvec dvakrat in to skupaj najvec za dve letL 

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve podaljsa veljavnost gradbenega 

dovoljenja z odlocbo, ki jo izda v skrajsanem postopku in brez zasliSanja strank. 
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Gradbeno dovoljenje se lahko podaljsa, ce ni v nasprotju z izvedbenim prostorskim 

aktom, ki velja v casu izdaje te odlocbe. 

2.4.7 Takse in drugi stroIki 

Upravno takso izracuna upravni organ glede na vrednost investicije, skladno z 

dolocbami Zakona 0 upravnih taksah (Uradni list RS, st. 114/2005 ZUT-UPB2). 

Tabela 2.1 Takse ob izdaji gradbenega dovoljenja 

A. Tarifna stevilka 1 Vloga 	 50 tock 

B. Tarifna stevilka 40 Za ogled lokacije, kjer 400 tock 

se namerava postaviti 

objekt ali naprava 

C. Tarifna stevilka 39 Dovoljenje za gradnjo 

(glede na vrednost 

objekta): 

Vrednost objekta do 600 tock 

13.000 EUR 

Vrednost objekta 1500 tock Za vrednost nad 

13.000 EUR 13.000 do 42.000 

EURO,Ol% 

Vrednost objekta 3000 tock Za vrednost nad 

42.000 EUR 42.000 do 420.000 

EURO,Ol% 

Vrednost objekta 8000 tock Za vrednost nad 

420.000 EUR 420.000 EUR 0,01 % 

Vrednost tocke je 0,0709 EUR. 

Vir: Ministrstvo za javno upravo 2009a. 

Pojasnila: 

1. 	Taksa se ne placa za poznejse vloge, s katerimi zahteva taksni zavezanec Ie 

hitrejsi postopek 0 ze vlozeni zahtevi. 

2. 	Taksa se ne placa za vlogo za izdajo potrdila. 

3. 	Taksa se ne placa za e-vloge. 

4. 	Za vloge, s katerimi se odloca 0 pravicah stranke znotraj po stopka in 0 tistih 

vpraSanjih, ki se kot postranska vprasanja pojavijo v zvezi z izvedbo po stopka, 

se taksa ne placa. 

5. 	Placila takse so oproscene mlade druZine, ki resujejo svoj stanovanjski problem. 
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Za mlado druzino se steje druZina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od starsev 

ni star vee kot 30 let, ne glede na starost otrok oziroma 35 let in se noben otrok ni 

soloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se stejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, 

ko se vlozi zahtevek. Kot mlade druzine se upostevajo ne sarno zivljenjske skupnosti 

obeh starSev in otrok arnpak tudi vse druge druZinske oblike. 
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3 POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA GLEDE 
NA VRSTO OBJEKTA 

Pri postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je zelo pomembno za kaksno vrsto 

objekta gre. 

Tabela 3.1 Oradbeno dovoljenje glede na vrsto gradnje in zahtevnost objekta 

Vrsta gradnje Zahtevnost objekta Prostorski akt GD Postopek 

OOPN,DPN da brez IDZ 
zahteven OPN da zlDZ 

Nova gradnja OPPN da brez IDZ 
rekonstrukCija manj zahteven OPN da z IDZ 

nezahteven OPPN ali OPN da poenostavljen 

enostaven OPPN ali OPN ne 

Sprememba glede na klasifikacijske da 

namembnosti skupine OPPN ali OPN ne brez IDZ 

Vzdrzevalna 

dela ne glede na zahtevnost ne 

Vir: Inzenirska zbomica Slovenije 2009a. 

3.1 Zahtevni in manj zahtevni objekti - prostor, urejen po OPN 

V primeru, da gre za zahtevne ali manj zahtevne objekte, ki se bodo gradili na 

podroeju, ki je urejen z Obeinskim prostorskim naertom, prienemo z izdelavo Idejnih 

zasnov (IDZ), ki je dokumentacija, s pomocjo kat ere pridobimo projektne pogoje. 

Bistvena sprememba postopka pa je v tern, da ne potrebujemo vee lokacijske 

informacije, saj Ie po ZPN (2007), ni vee obvezen dokument in ZGO-l B ga vee ne 

omenja. Lahko ga od obCine zahtevamo, a Ie kot informacijo. Projektant ali investitor bo 

moral sam iz prostorskih izvedbenih aktov izlusciti, kaj so sploh osnovne zahteve za 

prieetek projektiranja ter kaj se na doloeenem prostoru sploh lahko gradi. Drzava je s 

svojih plee odlozila se enD obveznost. Po izdelanem IDZ-ju, bomo iskali pri bodoCih 

soglasodajalcih (drzava bo pripravila spisek teh) projektne pogoje. Na osnovi teh bomo 

izdelali POD, poiskali soglasja; v kolikor pa gre za zahteven objekt, tudi izvedli revizijo 

projekta ter to vlozili kot dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

3.2 Zahtevni in manj zahtevni objekti - prostor, urejen po OPPN 

V primeru, da imamo prostor urejen z ObCinskim podrobnim prostorskim nacrtom 

(OPPN), se predpostavlja, da ta OPPN in mnenja, predstavljajo osnovo izdelave PGD-ja 

(Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), torej, iskanja projektnih pogojev ni vee. 

Je pa potrebno za POD poiskati soglasja, kar v ZGO-l ni bilo doloeeno. Seveda je ta 

postopek (del po ZGO-IB) enostavnejsi, zahteva pa vee dela. V zaeetnem obdobju bo 
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teh OPPN-jev oziroma veljavnih ekvivalentov malo, kasneje pa naj bi ta postopek postal 

rutina. 

Slika 3.1 Manj zahtevni in zahtevni objekti 

zaliltl'll109tenostavni I Izahtevni ariavnega pomena
objektov 

nezahtevni I I 

I 'IIlStaproslor.;;kePOPN I OPN
dok1ll!'lentacije

I I 1 
ohllinski obCinski 

pro9tor.;;ki prostOlSki
naeri naert 

~ 
projektni poiSce projektant 

pogoji dejo bodoel 
sogiasodajalci 

r- lI revizija ~ I revizija 
POD 

I- -
I sogluja r- I sogluja r-

preveritev 
sklad:nosti 
sogluij 

l 
preveritev NEDA DA skladrosti - projektent,------ sogluij 

NE1 
usklajevanje usk\4jevanje Iprolektan!I I I 

I I 
l ,l 

vloga za grsdbellO dovoljenje I 

podrobni 
obCinski 

proslOlSki
naeri 

POD 

~ l 
idejna zasnova 

Vir: Inzenirska zbomica Slovenije 2009b. 
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3.3 Zahtevni driavni objekti - prostor, urejen po DPN 

Podoben postopek se izvaja tudi pri zahtevnih drzavnih objektih, kjer m vee 

momost, da jih gradimo na prostoru, ki je obdelan na nivoju prejsnjih »prostorskih 

redov« (odpade bivsi 55. cien ZOO-I). Tu se vedno zahteva predhodna priprava 

Drzavnih prostorskih naertov. Sama priprava DPN-ja je ze po najkrajse odmerjenih 

casih procedur izjemno dolga. Sam postopek po ZOO-IB seveda ni dolg, saj nimamo 

prvega cikla (izdelave IDZ-ja in iskanja projektnih pogojev). 

Slika 3.2 Zahtevni objekti drzavnega pomena 

zahtevnost zahtevni driavnega pomena 

objektov 

enostavni man) zahtevni 
nezahtevni zahtevni ,. 

postopekza 
izdelavo DPN 

uredba 0 

sprejemu DPN 

mnenjakDPN 

PGD 

1 
revizija za nacrte. ki ka:f:e)o 

zahtevnosl objelda 

1 

soglasja zbere projeldant ali 

inveslitor 

zahtevek za GD 

Vir: Inzenirska zbornica Slovenije 2009c. 
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3.4 Rekonstrukcije 

Rekonstrukcija objekta je rnozna na podlagi Projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, za katerega je potrebno predhodno izdelati idejno zasnovo ter pridobiti vsa 

potrebna soglasja in sproziti postopek revizije. 

Slika 3.3 Rekonstrukcije 

bistvene spremembe 
rekonstrukcija konstrukcijskih elementov ali 

spremembe kapacitet in velikosti 

prostorski nacrt 

idejna zasnova 

poisce projektant projektni pogoji 
dajo bocloci soglasodajalci 

..
reV1Z1Ja + ~ 

PGD r--

soglasja 
t:

, 
preveri tev NE projektant1---_ 

skladnosti soglasij 

DA 

usklajevanje 

vloga za gradbeno 

dovoljenje 


OPOMBA: za 
zahteven objekt 

projektant 

Vir: Inzenirska zbornica Slovenije 2009d. 
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3.5 Nezahtevni objekti 

Za nezahtevne objekte sploh ni predvideno, da bi se izdelovala neka »uradna« 

dokumentacija. To bi bilo nadomesceno s skicami, ki bi jih uporabili kot vlogo za 

pridobitev poenostavljenega gradbenega dovoljenja. Seveda pa bo moral biti objekt 

zgrajen skladno z zahtevami prostorskih izvedbenih aktov. 

3.6 Enostavni objekti 

Za enostavne objekte velja, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa tudi nobena 

druga dokumentacija ni zahtevana. Za enostavni projekt ni potrebno pridobiti 

gradbenega dovoljenja, v kolikor so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. 	 da je v uredbi objekt izrecno dolQ(,~en kot enostavni objekt, 

2. 	 da ima investitor pravico graditi na zemljiscu, na katerem namerava zgraditi 

objekt, 
3. 	 da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti, 

4. 	 da so upostevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, 

doloceni s to uredbo. 
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Slika 3.4 Enostavni in nezahtevni objekti 

enoslavni zahtevnost zehlevni driavnega pomena 

l.------------ne-zehl-ev-nl-i objekta J 
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prostors1cimi akti ---.. ! 
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namen bivanja 
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konstr.zaht. 

NE 

gradbeno 
dovo!j enje ni 

potrebno 

poenostavljen 
PGD 

vlogaza 
gradbeno 
dovoljenje 

Vir: Inzenirska zbomica Slovenije 200ge. 

3.7 Spremembe namembnosti 

Za spremembo namembnosti velja, da gradbeno dovoljenje ni potrebno v vseh 

primerih. V primerih, ko je gradbeno dovoljenje potrebno, mora investitor poskrbeti, da 

se izdela idejna zasnova, na podlagi katere se nato izdela projekt za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za pridobitev soglasij, potrebnih za gradnjo. 
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Slika 3.5 Sprememba namembnosti 
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Vir: Inzenirska zbornica Slovenije 2009f. 
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3.8 Vzdrzevalna dela 

Z vzdrzevalnimi deli se ohranja objekt v dobrem stanju in omogocajo njegovo 

uporabo. Med te spadajo redna vzdrzevalna dela, investicijska vzdrzevalna dela in 

vzdrzevalna dela v javno korist. 

Slika 3.6 Vzdrzevalna dela 

ski adnost s NE
f---.....

prostorskim nacrtom 

DA 

gradbeno dovoljenje 
ni potrebno 

vzdrzevalna dela 

redna vzd. dela 
investicijska vzd. dela 

Pravilnik 0 

inve meij skih 
vzddevalnih delih? 

vzdrzevalna dela v 
javn 0 korist 

gradbeno dovoljenje 
nipotrebno 

Vir: Inzenirska zbomica Slovenije 2009g. 
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4 PRENOV A PROCESA IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 

Podrocni predpisi, ki jih morajo pri svojem delu upostevati udeleZenci gradnje, se 

prehitro menjajo. Samo pravilnik, ki doloca podrobnejso obliko, obseg in vsebino 

potrebne dokumentaeije, se je z novelo zakona spremenil cetrtic v manj kot dvajsetih 

letih. Kljub temu pa so se posamezne faze proeesa, ki bi lahko dozivele izboljsavo oz. 

spremembo, saj bi stem, poenostavili eeloten proees stranki, ki zeli graditi. 

4.1 Skrajsanje postopka pridobitve soglasja ter gradbenega dovoljenja 

Sprejetih je bilo ze kar nekaj ukrepov, ki bi pripomogli h kvalitetnemu poteku 

zakljucnega del a postopka, torej od trenutka, ko je vIozena zahteva za gradbeno 

dovoljenje na upravni enoti skupaj s projektom. Ponavadi upravne enote izdajo 

gradbeno dovoljenje v nekaj tednih po vlozitvi popolnega projekta. Imajo pa tudi 

navodilo, da projekte, po vlozitvi zahteve, enkrat pregledajo ter da takoj na zacetku, 

torej v nekaj dneh, sporoCijo investitorju, kaksne so morebitne pomanjkljivosti le-tega, 

ne pa tudi, da se veckrat zapored poziva k dostavljanju novih papirjev. Striktno 

spostujejo tudi to, da podatke iz uradnih evidene, na primer iz zemljiske knjige in 

katastra, upravne enote pridobivajo same in da teh dokazil ne zahtevajo od strank. 

Tezave pa se najveckrat pojavljajo pred vlozitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje, torej, 

ko je potrebno pridobiti soglasja. 

6. clen Pravilnika 0 prikazu stanja prostora doloca: »Obvezne sestavine prikaza 

stanja za eelotno obmocje Republike Slovenije se vodi v skupnem prikazu stanja 

prostora. Skupen prikaz stanja se objavi na portalu prostorskega informacijskega 

sistema, kjer je omogocena uporaba osnovnih omreznih storitev, kot so storitve dostopa, 

iskanja, pregledovanja in prenosa. Skupen prikaz stanja mora vsebovati tudi storitev 

avtomatizirane izdelave prikaza stanja prostora za posamezen prostorski akt. Skupen 

prikaz stanja prostora se vzdrzuje dnevno. Skupen prikaz stanja prostora se vodi v 

okviru prostorskega informacijskega sistema. Uporaba skupnega prikaza stanja prostora 

za namene prostorskega nacrtovanja, urejanja prostora, graditve objektov ter vpogleda 

javnosti v pravno stanje v prostoru je brezplacna.« 

Kot narekuje Pravilnik 0 prikazu stanja prostora (2008), bi lahko tudi v primeru 

gradnje objektov in pridobivanja podatkov 0 prostoru ter posameznih soglasij 

vzpostavili elektronski sistem, kjer bi bili zbrani vsi podatki na enem mestu (kot npr. 

Zemljiska knjiga, sicer v elektronski obliki ze obstaja, ni pa mozno preko spleta 

opravljati njenih storitev), podatki Geodetske uprave RS in podobno, kar bi bodoCim 

graditeljem olajsalo delo, hkrati pa omogocilo eelovit pregled nad obstojecimi podatki. 

Hkrati bi elektronska baza lahko omogocila tudi krajsi postopek pridobivanja 

posameznih dokumentov in soglasij, saj bi poleg ogleda stanja nudila tudi elektronske 

storitve narocanja omenjenih dokumentov. 
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4.2 Poenostavitev priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 

Kljub temu, da se je obseg projektne dokumentacije z novelo zakona zmanjsal, 

predvsem pri vodilni mapi, kjer se je izlocila dokazna dokumentacija, sem mnenja, da je 

moZno postopek se skrajsati in poenostaviti, kar bi bilo v korist strankam. 

Ko projektant prejme vsa soglasja in pogoje, sledi sklenitev pogodbe z 

investitorjem za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja projektno 

gradbeno dokumentacijo (PGD). S PGD-jem nato na upravni enoti vlozimo vlogo za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne bo odvec opozoriIo, da je PGD namenjen Ie 

upravnemu postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ne pa tudi izvedbi. Ta je 

predmet projekta za izvedbo (PZI). 

Projekt PGD za enostanovanjske zgradbe sestavljajo vodilna mapa (mapa 0), nacrt 

arhitekture nacrtovane gradnje in izjava odgovomega projektanta, da bo objekt 

mehansko odporen in stabilen. Izkazi, ki morajo biti prilozeni v PGD, zadevajo pozamo 

vamost stavbe, energijske znacilnosti prezracevanja stavbe in toplotne znacilnosti 

stavbe. 

V projektu PGD je treba za vsak objekt, tudi pri rekonstrukciji, prikazati tako 

imenovano obmocje za doloCitev strank. To se izracuna na podlagi formule, ki zajema 

bruto prostomino objekta. Obmocje se vrise v geodetski nacrt. Ce seze obmocje za 

doloCitev strank cez parcelno mejo, so stranke v postopku tudi lastniki teh zemljisc. 

Stranke v postopku se seznanijo z nameravano gradnjo, 0 kateri se izrecejo na ustni 

obravnavi. 

Da bi si investitor skrajsal postopek, lahko kadarkoli med postopkom izdaje 

gradbenega dovoljenja predlozi overjeno pisno izjavo katerekoli stranke, da se strinja z 

nameravano gradnjo, kot je razvidno iz projekta. Ce stranke nasprotujejo, morajo glede 

zadrzkov predloziti dokaze. Postopek lahko precej zaplete pridobivanje gradbenega 

dovoljenja. Za ponazoritev: na zahodni strani objekta zelimo zgraditi nadzidek. Ko 

izracunamo obmocje za dolocitev strank, to pade na parcelo mejasa na vzhodni strani. V 

tern primeru je tudi on stranka v postopku, ceprav nov nadzidek s svoje parcele sploh ne 

bi videl. Ko imamo v dveh zvezanih in zapecatenih izvodih zbrano in urejeno vodilno 

mapo, nacrt arhitekture objekta, zbrana soglasja, izjavo statika ter ostale dokumente, 

lahko na upravni enoti zaprosimo za izdajo gradbenega dovoljenja. 

V takih in podobnih primerih je smiselno, da stranke, ki jih gradnja neposredno ne 

zadeva, izloCimo iz po stopka, kar bi le-tega poenostavilo ter hkrati tudi skrajsalo. 

Poleg tega bi se lahko v primeru projekta PGD izognili stevilni papirologiji, ce bi 

lahko projekt oddali v obliki elektronskega medija (cd disk) ali pa ga direktno nalozili v 

bazo javne uprave oz. elektronski sistem upravnih enot, preko katerega bi se lahko 

vodila tudi natancna evidenca oddanih projektov oz. vlog za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. V tern primeru bi prihajalo tudi do manj zlorab, saj se v sedanji praksi 
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pojavljajo primeri, ko npr. lastnik odda na Ministrstvo za kulturo drugacen projekt kot 

npr. na upravno enoto, saj le-tega ni potrebno zigosati, ko so pridobljena vsa soglasja in 

se ga tako lahko, preden prispe na upravno enoto, se nekoliko spreminja. V tern primeru 

pa ni identic en tistemu, ki je bi! oddan na Ministrstvo za kulturo (oz. na kaksno drugo 

ustanovo), kjer so bila pridobljena soglasja za gradnjo. 

4.3 Poostritev nadzora izdaje gradbenega dovoljenja za zahtevne objekte 

Na podlagi izkusenj, ki jih imam z vsakodnevnim obcinskim delom, lahko trdim, da 

se zahtevne objekte velikokrat gradi v neskladju s prostorskimi smernicami in 

priporocili ter tudi pod vplivom kapitalskega lobija ter drugih, ki skozi projekte izvajajo 

svoje interese. Ob tern se izvajajo stevilni pritiski tako na same obcine in na spremembe 

prostorskih planov, pa tudi na upravne enote, ki dovoljenja izdajajo. Najucinkovitejsi 

ukrep bi v tern primeru bila neodvisna inspektorska siuzba, sestavljena tudi iz 

prostorskih strokovnjakov, ki bi nadzorovala izdajo gradbenega dovoljenja ter delo 

revidentov, hkrati pa seveda izdajo uporabnega dovoljenja. Problematicni so predvsem 

zahtevni objekti najvecjih razseznosti ter objekti drzavnega pomena, kjer je, poleg 

financnega in gradbenega lobija, zelo mocan tudi politicni. 

4.4 Elektronsko poslovanje 

Elektronsko poslovanje je elektronski nacin opravljanja dejavnosti s pomocjo 

elektronskega sporocanja. Temelji na elektronskem procesiranju in prenasanju podatkov 

z besedilom, sliko in glasom. 

4.4.1 Elektronsko poslovanje javne uprave 

Elektronsko poslovanje jayne uprave je nacin poslovanja, ki uporabniku omogoca 

preprosto in varno uporabo storitev jaYne uprave. 
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Smo v dobi hitro razvijajoee informacijske druzbe, ki nenehno prinasa nove 

spremembe, ki niso Ie tehnoloske, temvee globalne in zadevajo vse in vsakogar. 

Sodobna informacijska tehnologija je prodda skorajda na vsa podroeja elovekovega 

zivljenja in tako postala del nasega vsakdana (Drol 2008). 

Skupaj z druzbo se spreminja tudi njena uprava. Posledica tega je ze skoraj v celoti 

informatizirana javna uprava, ki stalno sledi razvoju. Na ta naCin se razbremenjuje 

poslovanje uprave, pri uporabnikih pa si prizadeva doseCi veejo stopnjo zadovoljstva, 

predvsem na raeun poveeane storilnosti in uCinkovitosti (Drol 2008). 

Po Toplisku (1998, 336) lahko opredelimo e-poslovanje kot dejavnost, ki obsega: 

elektronsko izmenjavo podatkov kot naCin dela, 


sirok obseg poslovanja: blago in storitve, plaeevanje, pred- In poprodajne 


aktivnosti, delovanje javnih sluzb, 

potrosnike, podjetja in driavo (javne sluzbe) kot glavne skupine udelezencev


poslovanje poteka znotraj teh skupin in med njimi. 


Zgoraj navedena opredelitev e-poslovanja nakazuje, da je taksno veliko vee kot Ie 

e-prodaja, hkrati pa lahko opazimo, da e-poslovanje vse bolj zajema tudi javno upravo. 
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Skratka, govorimo 0 nacinu poslovanja, ki za svoj obstoj uporablja informacijsko 

tehnologijo (IT) in pokriva siroko podrocje izmenjave najrazlicnejsih podatkov, 

sporocil, oglasevanja, trznega raziskovanja, zaloznistva, prodaje in nakupa 

blaga/storitev, placevanja in financnih prenosov, skupne uporabe baz podatkov itd. Ve

poslovanje se vkljucujejo pray vsi, posamezniki in gospodinjstva (potrosniki) ter 

podjetja (proizvajalci) in drzava oziroma javna uprava (Toplisek 1998). 

Elektronsko poslovanje jayne uprave pomeni usmeritev jayne uprave k 

uCinkovitejsemu naCinu poslovanja, ki je bolj odprt, fleksibilen in predvsem prijaznejsi 

do uporabnika. Posamezniku javna uprav s takim naCinom poslovanja, tj. z uporabo 

informacijsko komunikacijske tehnologije - preko spleta ali mobilne telefonije 

zagotavlja prijazne, preproste in vame elektronske upravne storitve, odpravo fizicnih 

obiskov in papimatega poslovanja (Drol 2008). 

Predpogoj za prehod na tak naCin poslovanja jayne uprave je seveda dosezena 

dolocena stopnja informatizacije jayne uprave, primema informacijska opremljenost 

uporabnikov ter ustrezna pravna regulacija takega naCina poslovanja (Drol 2008). 

Zacetki E-uprave so bili vzpostavljeni v letu 2000 s sprejetjem Zakona 0 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki ureja temelje elektronskega 

poslovanja, tj. posiljanje in sprejemanje elektronskih sporocil, hrambo podatkov v 

elektronski obliki ter elektronski podpis. Za elektronsko komunikacijo med upravo in 

drzavljani oziroma gospodarskimi subjekti pa je posebnega pomena elektronski 

komunikaciji prilagojen upravni postopek, ki ga je natancneje doloCil Zakon 0 

spremembah in dopolnitvah Zakona 0 splosnem upravnem postopku v letu 2004 in tako 

dokoncno omogocil e-poslovanje v javni upravi (Drol 2008). 

S pravno ureditvijo elektronskega poslovanja in posledicno izenaCitvijo e

poslovanja z navadno papimato obliko poslovanja je bila nova oblika poslovanja jayne 

uprave popolnoma omogocena (Drol 2008). 

Poznamo naslednje oblike e-poslovanjajavne uprave (Dro12008): 

e-poslovanje med enotami znotraj jayne uprave, 

e-poslovanje med javno upravo in posameznikom, 

e-poslovanje med javno upravo in poslovnimi sistemi. 

Elektronska javna uprava je tako oblika izvajanja poslovnih procesov v organih 

jayne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 

in je usmerjena k uporabnikom (drzavljani, poslovni subjekti, zaposleni v javni upravi) 

(Ministrstvo zajavno upravo, 2006). 

Dodaten pomen je elektronsko poslovanje jayne uprave pridobilo z uvedbo 

elektronskega podpisa, ki nadomesca klasicen osebni podpis ter z uvedbo 

kvalificiranega digitalnega potrdila. Korenite spremembe je dozivel tudi upravm 
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postopek, ki ga je uprava za potrebe elektronskega poslovanja priredila v e-upravni 

postopek. 

4.4.2 Elektronsko poslovanje na podrocju pridobitve gradbenega dovoljenja 

Na podlagi Uredbe 0 prostorskem informacijskem sistemu naj bi na obmocju 

Slovenije ustanovili prostorski informacijski sistem, ki naj bi ga vzpostavila in 

vzdrzevala drzava za opravljanje lastnih nalog in spremljanje nalog obcin na podrocju 

urejanja prostora, vkljucno s pripravo in sprejemom prostorskih aktov drzave in obcin, 

spremljanjem stanja prostora ter za omogocanje javnosti, da se seznani s stanjem v 

prostoru (Uredba 0 prostorskem informacijskem sistemu 2007). 

V prostorski informacijski sistem naj bi se povezovali naslednji podatki (Uredba 0 

prostorskem informacijskem sistemu 2007): 

podatki 0 dejanskem stanju v prostoru, 


podatki 0 omrezjih in objektih gospodarske jayne infrastrukture, 


podatki 0 pravnem stanju v prostoru na osnovi prostorskih aktov in podatki 


prostorskih aktov v sprejemanju, 


podatki 0 drugih pravnih rezimih, ki se nanasajo na varstvena, zavarovana, 


degradirana, ogrozena in druga obmocja, 


podatki 0 vrednotenju, vplivih in omejitvah kultume dediscine in ohranjanja 


narave v prostoru, 


podatki iz upravnih aktov, ki se nanasajo na gradnje, 


drugi podatki za pripravo, sprejem in spremljanje prostorskih aktov, 


orodja, ki omogocajo pripravo in spremljanje izvajanja prostorskih aktov v 


elektronski obliki, 


metode in postopki za podporo usklajevanju, sodelovanju in vkljucevanju 


javnosti v postopke sprejemanja prostorskih aktov. 


Med podatke 0 dejanskem stanju prostora med drugim uvrscamo (Uredba 0 

prostorskem informacijskem sistemu 2007).: 

1. podatke na osnovi evidentiranja nepremicnin: 

podatki iz zemljiskega katastra, 

podatki iz katastra stavb, 

podatki iz registra nepremicnin, 

podatki iz evidence drzavne meje, 

podatki iz registra prostorskih enot, vkljucno s hisnimi stevilkami; 

2. podatke 0 dejanski rabi prostora; 

3. podatke 0 kmetijskih zemljiscih, vodnih zemljisCih in gozdovih; 

4. podatke 0 omrefjih in objektih gospodarske jayne infrastrukture; 
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5. 	 geodetske in kartografske podlage za prikaz vsebine prostorskih aktov in 

njihovih strokovnih podlag, kot so geodetski nacrti, drzavne topografske karte 
in pregledne karte; 

6. 	 ostali podatke 0 dejanskem stanju v prostoru, kot so digitalni ortofoto posnetki, 

satelitski posnetki in ostali posnetki daljinskega zaznavanja, digitalni model 
visin in evidenca trga nepremicnin 

Kljub zakonski podlagi pa dejansko stanje ni povsem enako dolocilom. Obstaja 

sicer ze elektronski dostop do zemlji§ke knjige ter e-kataster, a za dosego elektronskega 

poslovanja na podrocju gradnje objektov manjka se marsikaj. Eden od ze obstojecih 
informacijskih sistem je PISO, v katerega je trenutno vkljucenih 106 obcin, svoj 

informacijski sistem ima tudi Mestna obcina Ljubljana, a kljub stevilnim novostim v 

zadnjih letih, sistem se ni dosegel svoje optimalnosti. Manjka predvsem (kot sem ze 

predhodno omenil) enoten elektronski sistem oz. baza podatkov, kjer bi uporabnik na 

enem mestu dobil vse inforrnacije v zvezi s parcelo na kateri zeli graditi. Baza bi tako 

zdruZevala celotno javno upravo in tehnicne sluzbe, kjer bi uporabnik lahko narocil tudi 
posamezna soglasja, ki jih mora priloziti k projektu za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. 
V okviru e-uprave sicer ze obstaja elektronski obrazec za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (glej prilogo), a zaenkrat ne obstaja sistem, kjer bi se ta obrazec velektronski 

obliki, skupaj s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, tudi oddal. Z 

vzpostavitvijo takega sistema bi se birokratski del postopka mocno olajsal, na tak naCin 

pa bi tudi vzpostavili enotno evidenco zahtevkov in projektov, s cimer bi preprecili 

kakrSnokoli zlorabo. Hkrati bi bilo smiselno vzpostaviti tudi sistem elektronskega 

vrocanja in elektronske odlocbe, s Cimer bi izenacili vrocitev v elektronski obliki in 

vrocitev v fizicni obliki. Ob tern je vprasljiva zgolj vamost, saj je zloraba intemetnih 

postnih nabiralnikov in podobnih aplikacij, ob pomanjkanju uspesnega sistema 

varovanja, lahko zelo pogosta. 
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Slika 4.2 Elektronska vloga za izdajo gradbenega dovoljenja 
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4.5 Graficni prikaz predlaganih sprememb 

Faze v procesu pridobitve gradbenega dovoljenja, ki so potrebne prenove, na 

primeru manj zahtevnih in zahtevnih objektov. 

Faze, potrebne prenove, so obkrozene. 

Stika 4.3 Faze v procesu pridobitve gradbenega dovoljenja 
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Spremembe v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na primeru man] 

zahtevnih in zahtevnih objektov 

Spremembe v postopku so v okvirju In se nanasajo predvsem na elektronsko 

poslovanje. 

Slika 4.4 Spremembe v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 
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5 SKLEP 

Proces pridobitve gradbenega dovoljenja je v rnnogih ozirih korenite sprernernbe 

dozivel ze s sprejetjern nove Ie Zakona 0 graditvi objektov. Kljub ternu pa so se vedno 

ostale posamezne faze procesa, katere bi se lahko izboljsali oz. sprernenili ter bi stern 

olajsali proces predvsern stranki, ki zeli graditi. 

ZGO-l je terneljni sisternski zakon na podrocju graditve objektov, ki je bil sprejet 

po osamosvojitvi Slovenije. V casu njegovega izvajanja je bilo ugotovljeno, da so 

dolocene resitve v tern zakonu neustrezne, pornanjkljive ali nedorecene. Ornenjena 

dejstva so narekovala potrebo po sprernernbi takratnega zakona. 

Novela zakona je, poleg stevilnih drugih sprernernb, prinesla tudi novo razdelitev 

objektov, in sicer jih deli po zahtevnosti gradnje in vzdrzevanja na zahtevne, rnanj 

zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Za enostavne objekte ni potrebna pridobitev 

gradbenega dovoljenja, so pa natancno dolocene zahteve, ki jih ti objekti rnorajo 

izpolnjevati. Poleg stevilnih drugih sprernernb, ukinja novela zakona tudi lokacijsko 

inforrnacijo, katera ni vee obvezen dokurnent pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. 

S sprernernbami in dopolnitvami ZGO-I naj bi se dosegla uskladitev s podrocjern 

prostorskega nacrtovanja, hkrati pa naj bi se odpravile ugotovljene pornanjkljivosti 

zakona, vse z namenorn hitrejse realizacije posameznih investicijskih namer ter 

zagotavljanja bistvenih lastnosti objektov, kar pa je v javnern interesu. 

Terneljni cilj, ki je bil dosezen z novelo Zakona 0 graditvi objektov, je 

poenostavitev in pospesitev dolocenih ravnanj in postopkov, ki jih zakon ureja ali nanje 

vpliva. Pray na podrocju usklajevanja zakona s prostorskirni predpisi vidirn tudi sam 

najvec priloZnosti za prenovo procesa pridobitve gradbenega dovoljenja. Predvsern 

dodatni predpisi in ukrepi kot dopolnilo Zakona 0 prostorskern nacrtovanju nudijo 

stevilne priloZnosti tudi za podrocje gradnje objektov. 

S sprernernbarni in dopolnitvami ZGO-l je bila narejena locnica rned soglasodajalci 

(razdeljeni v dye skupini) - rned tistirni, ki dajejo projektne pogoje in soglasja za 

gradnje v obrnocju varovalnih pasov gospodarske jayne infrastrukture in na obrnocjih, 

ki so dolocena kot varovana obrnocja, ter tistirni soglasodaja1ci, ki so upravljavci 

gospodarske jayne infrastrukture, na katero se bo narneravani objekt prikljucil ozirorna 

bo zgrajeni objekt zahteval sprernernbo kapacitete obstojecih prikljuckov. Na podrocju 

pridobitve soglasij zaznavam precejsnje pornanjkljivosti v postopku pridobitve 

gradbenega dovoljenja. 

V nalogi sern tako predstavil rnoje predloge 0 skrajsanju postopka pridobitve 

gradbenega dovoljenja ter postopka pridobitve posameznih soglasij, 0 poenostavitvi 

priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter 0 rnoznosti elektronskega 

poslovanja. V skladu z nekaterirni dolocili Pravilnika 0 prikazu stanja prostora ter 

Uredbe 0 prostorskern inforrnacijskern sisternu sern rnnenja, da bi bilo potrebno celoten 
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postopek pridobitve gradbenega dovoljenja v cim vecji meri prenesti v elektronsko 

poslovanje, saj bi na tak naCin olajsali de10 graditeljem, hkrati pa vzpostavili enotno in 

transparentno bazo podatkov, do katere bi lahko dostopale ne samo stranke v postopku 

ampak tudi vsi udelezenci pa tudi ostali, ki bi zeleli na enem mestu dobiti vse potrebne 

informacije. Naj omenim, kot vzpodbudo, obstoj e-uprave, ki v doloceni meri 

predstavlja podlago elektronskemu poslovanju ter prostorske informacijske sisteme 

posameznih obcin. 

Zacetki e1ektronske uprave so bili vzpostavljeni v letu 2000 s sprejetjem Zakona 0 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki ureja temelje elektronskega 

poslovanja, tj. posiljanje in sprejemanje elektronskih sporocil, hrambo podatkov v 

elektronski obliki ter elektronski podpis. V okviru e-uprave tako ze obstaja elektronski 

obrazec za pridobitev gradbenega dovoljenja, a zaenkrat ne obstaja sistem, kjer bi se ta 

obrazec v elektronski obliki, skupaj s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

tudi oddal. Enotna baza podatkov ter popoln prehod na elektronsko poslovanje bi tako 

dopolnila ze obstojec sistem in doprinesla k posodobitvi postopka pridobitve 

gradbenega dovoljenja na uporabniku prijazen nacin. Poleg ze obstojecega e-katastra ter 

elektronskega dostopa do zemljiske knjige, bi bilo smiselno vzpostaviti bazo prostorskih 

podatkov, kjer bi uporabnik, na podlagi dokumentov, ki bi jih predlozil, lahko pridobil 

tudi vsa potrebna soglasja ter strokovna mnenja za gradnjo, kar bi med drugim 

omogocilo tudi zmanjsanje administrativnih stroskov v postopku pridobitve gradbenega 

dovoljenja. Ob tem se postavlja vprasanje 0 varnosti elektronskega poslovanja, vendar 

uveljavljeni sistemi to dilemo (npr. bancno poslovanje) zavracajo. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja 
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Priloga 1 

INVESTITOR: 

ime in priimek oz. naziv pravne osebe 

naslov oz. sedef 

zastopnik ali pooblascenec 

naslov zastopnika ali pooblascenca 

kontaktni telefon 

UPRAVNA ENOTA: 

ZAHTEV A ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 

Podpisani vlofnik: ________________________________ 

vlagam zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za: _____________________ 

Vrsta gradnje (ustrezno obkro1i ali dopiSi): 

o Gradnja novega objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava - ustrezno podcrtaj) 

o Rekonstrukcija objekta 

o Odstranitev obstojecega objekta 

o Sprememba namembnosti objekta 



Priloga J 

Identifikacija zemlji§~a 

__________________________ k.o. ______________Gradnja bo na zemlji~~u oz. objektu s 

Prik\ju~ki na infrastrukturo, ~e se objekt nanje prik\ju~uje bodo potekali po naslednjih zemlji~~ih: 

o 	 Dovoz in dostop do jayne ceste • po zemlji~~u parc.~t. k.o. 

o 	 Vodovod • po zemlj g~u pardt. k.o. 

o 	 Kanalizacija - po zemlji~~u parc. ~t. k.o. 

o 	 Elektrika - po zemlji~~u parc.~t. k.o. 

o 	 Vro~evod - po zemlji~~u pardt. . k.o. 

o 	 Plinovod • po zemlji~~u parc.~t. k.o. 

o 	 PIT • po zemlji~~u pardt. k.o. 

o 	 Drugo - po zemlji§~u parc.§t. k.o. 

Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt 

Zahteva za izdajo dovoljenja se nana~a na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali 

nadzidavo objekta, ki je bit zgrajen (ustrezno obkrozi ali dopi~i): 

o 	 pred letom 1967 

z _________o 	 po 31.12.1966 na podlagi gradbenega dovoljenja ~t. ___________ 

Komunalni prispevek (ustrezno obkrozi) 

o 	 Zahtevo za odmero komunalnega prispevka je oziroma bo podaJ investitor pri pristojni ob~inski 

upravi sam. 

o 	 Pristojno ob~insko upravo, ki bo nato investitorju odmerila komunalni prispevek, naj obvesti upravni 

organ po popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. 

PRILOGE: 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (najmanj 2 izvoda), DA NE 

Dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev ob~ine z nameravano gradnjo ali ~e 
investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto njega 
posreduje ob~ini upravni organ) 

DA NE 

Dokazilo 0 pravici graditi (ni obvezno, ~e je pravica graditi vpisana v zemlji~ko 
knjigo) DA NE 



Priloga 1 

Pooblastilo (za zastopnike in pooblMcence) DA NE 

Overjene pisne izjave strank (ni obvezno) DA NE 

Druge listine, ce tako doloca zakon: DA NE 

podpis investitorja oz. vlofuika 

zig (za pravne osebe) 

Po Zakonu 0 upravnih taksah je upravna taksa placana v vgini: 

datum 

Za vlogo (tadt. I) EUR 

Za odlocbo (tadt. 3) _____ EUR 




