Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 8. 2020
Število objav: 10
Internet: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 10
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim dovoljenjem in samograditeljstvom?

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeni zakon

...označitve gradbišča, ograditve gradbišča glede gradbenega dnevnika in glede načrta organizacije gradbišča, ki mora
biti na gradbišču. Osnutek novega gradbenega zakona bo v javni obravnavi do 31. avgusta. Več o gradnji in obnovi
najdete tukaj....

Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor, jih
je ministrstvo uvrstilo v novo gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to, katere nevladne organizacije
so lahko stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določba,...

Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...gradbenega zakona sprejemalo do 31. avgusta 2020. Kljub temu, da smo pred dobrima dvema letoma dobili novo
gradbeno zakonodajo in nato še nekaj popravkov, je ministrstvo za okolje v javno obravnavo poslalo nov gradbeni
zakon, ki naj bi odpravil nekaj očitnih pomanjkljivosti trenutno veljavnega. Namen zadnjega zakona, ki je bil sprejet,...

Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor, jih
je ministrstvo uvrstilo v novo gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to, katere nevladne organizacije
so lahko stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določba,...

Naslov

Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim dovoljenjem in samograditeljstvom?

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeni zakon

...odgovornost začne graditi, ko mu je izdano dokončno gradbeno dovoljenje, torej preden to postane pravnomočno,
kar je veljalo že pred sprejetjem zdaj veljavnega gradbenega zakona. Zdaj med drugim velja, da za rušenje objekta
gradbeno dovoljenje ni potrebno, kar bo veljalo tudi po novem predlogu, vendar z eno izjemo. Če se ruši...
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Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...gradbenega zakona sprejemalo do 31. avgusta 2020. Kljub temu, da smo pred dobrima dvema letoma dobili novo
gradbeno zakonodajo in nato še nekaj popravkov, je ministrstvo za okolje v javno obravnavo poslalo nov gradbeni
zakon, ki naj bi odpravil nekaj očitnih pomanjkljivosti trenutno veljavnega. Namen zadnjega zakona, ki je bil sprejet,...

Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

V javni obravnavi je osnutek zakona, ki popravlja določila, ki številnim Slovencem povzročajo sive lase, a hkrati
omejuje nevladne okoljevarstvene organizacije.

Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...Domov- Slovenija- Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem? ...

Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor, jih
je ministrstvo uvrstilo v novo gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to, katere nevladne organizacije
so lahko stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določba,...

Naslov

Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

V javni obravnavi je osnutek zakona, ki popravlja določila, ki številnim Slovencem povzročajo sive lase, a hkrati
omejuje nevladne okoljevarstvene organizacije.
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Zurnal24.si
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Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Spet novi gradbeni zakon. Kaj
bo z uporabnim dovoljenjem in
samograditeljstvom?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

AVTOR

K. M.

Ministrstvo za okolje in prostor je nedavno v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega
zakona GZ-1. Predstavljamo za graditelje hiš
pomembne spremembe.
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Kazalo
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Prva pomembna, ki bo veljala, če bo zakon sprejet, je plačilo
komunalnega prispevka. Do zdaj je veljalo, da ga je moral
investitor plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, po
novem ga bo plačal kasneje in sicer tik preden bo prijavil
začetek gradnje.
Pri spremembi namembnosti to ne bo veljalo, saj v tem primeru
začetka gradnje ni treba prijaviti, zato bo plačilo komunalnega
prispevka obvezno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Gradnja preden je gradbeno dovoljenje
pravnomočno
Ponovno naj bi veljalo, da investitor lahko na lastno
odgovornost začne graditi, ko mu je izdano dokončno gradbeno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dovoljenje, torej preden to postane pravnomočno, kar je veljalo
že pred sprejetjem zdaj veljavnega gradbenega zakona.
Zdaj med drugim velja, da za rušenje objekta gradbeno
dovoljenje ni potrebno, kar bo veljalo tudi po novem predlogu,
vendar z eno izjemo. Če se ruši stavba, ki se drži sosednje
stavbe ali je od nje oddaljena manj kot en meter, bo gradbeno
dovoljenje za rušenje spet nujno.
GRADBENA ZAKONODAJA
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Za malo večjo drvarnico ali nadstrešek je
potrebno gradbeno do oljenje
V nekaterih primerih brez gradbenega
dovoljenja
Osnutek uvaja tako imenovano manjšo rekonstrukcijo. Za vse
rekonstrukcije je namreč zdaj obvezno gradbeno dovoljenje, po
novem pa za manjše rekonstrukcije to ne bo več potrebno. Med
ta dela naj bi se med drugim štela zamenjava konstrukcijskih
elementov ostrešja, dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Kar
bo v večstanovanjskih stavbah olajšalo odločitev za vgradnjo
dvigala, saj naj bi po novem to spadalo med posodobitve, za
katere je potrebno le polovično soglasje etažnih lastnikov.
Pogoj bo tudi, da bodo pri projektu sodelovali za to usposobljeni
strokovnjaki, začetek gradnje pa bo treba prijaviti na pristojno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

upravno enoto.
Tudi v primerih, ko naravna nesreča, na primer požar, hudo
prizadene stavbo, ki jo je zato treba čim prej sanirati in
vzpostaviti prvotno stanje, to pa lahko pomeni tudi posege v
konstrukcijo, bo dovolj le prijava začetka gradnje. To bo treba
začeti v treh mesecih po naravni nesreči, kasneje pa bo treba
za obnovo dobiti gradbeno dovoljenje,
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Po novem bo obvezna prijava gradnje veljala tudi za enostavne
objekte.

Uporabno dovoljenje za hiše ostaja
Uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe, ki je trn v peti
marsikaterega investitorja in prodajalca, ostaja tudi v novem
predlogu. Predvidena pa je poenostavitev postopka
pridobivanja uporabnega dovoljenja.
Še eno pomembno novost prinaša predlog, bolj enostaven
postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekt
daljšega obstoja, to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998
v skladu z gradbenim dovoljenjem. Po novem se bo štelo tudi,
da imajo uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1.
junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so
evidentirane v katastru stavb. Legalizacija bo mogoča tudi za
dele objekta.
UPORABNO DOVOLJENJE

Zmanjkalo mu je denarja za fasado, zato z
družino nima kam
Gradnja v lastni režiji možna, a otežena
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Tudi v novem predlogu gradnja v lastni režiji ni omenjena, kar
pomeni, da je dovoljena. Vendar pa so naloge, ki jih mora po
zakonu izpolnjevati izvajalec, precej zahtevne in odgovorne,
zato v pojasnilu k zakonu ministrstva za okolje in prostor
piše: „Kljub temu, da gradnja v lastni režiji ni prepovedana in da predstavlja način gradnje, ki
omogoča nižje stroške gradnje, se zaradi velike odgovornosti, ki jo s takšnim načinom gradnje
prevzema investitor, priporoča najem kvalificiranega izvajalca.“

Predvidena je tudi izdelava novega pravilnika v zvezi z
gradbiščno tablo, načinom označitve gradbišča, ograditve
gradbišča glede gradbenega dnevnika in glede načrta
organizacije gradbišča, ki mora biti na gradbišču.
Osnutek novega gradbenega zakona bo v javni obravnavi do

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

31. avgusta.
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje
Slovencem?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f2ed9009027f/bo-nova-gradbena-zakonodaja-olajsala-zivljenje-slovencem

Ministrstvo za okolje in prostor bo predloge in pripombe na osnutek gradbenega zakona sprejemalo
do 31. avgusta 2020.
Kljub temu, da smo pred dobrima dvema letoma dobili novo gradbeno zakonodajo in nato še
nekaj popravkov, je ministrstvo za okolje v javno obravnavo poslalo nov gradbeni zakon, ki naj bi
odpravil nekaj očitnih pomanjkljivosti trenutno veljavnega. Namen zadnjega zakona, ki je bil
sprejet, je bila odprava birokratskih ovir, a je bil njegov učinek nasproten. Ob tem je pred tiste, ki
so svoje hiše predelovali in jih nadgrajevali, postavil celo nekaj nepremostljivih preprek. Novi
zakon, ki bo v javni obravnavi do konca avgusta, naj bi marsikaj popravil. Kot so ob predstavitvi
osnutka zakona zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, novi zakon popravlja in dopolnjuje
obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v
zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh
udeležencev pri graditvi.
Manjše rekonstrukcije

9

Svet24.si
Država: Slovenija

08.08.2020
Sobota, 19:35

Kazalo

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

2/2

Med ključne spremembe pripravljavci novih predpisov štejejo uvedbo pojma»manjše
rekonstrukcije«. Za dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja, večji preboji,
dograditev odprtih stopnišč, dvigal in manjših nadstreškov ter zamenjava in dograditev drugih
posamičnih elementov, ne bodo več potrebna gradbena dovoljenja, ampak le še prijava začetka
gradnje. Brez gradbenega dovoljenja bo možno postaviti tudi začasne objekte, kot so kontejnerji v
primeru izrednih razmer in začasna skladišča, s čimer bi se gospodarstvo lažje prilagajalo
spremembam pri obsegu poslovanja. Gradbeno dovoljenje bo treba pridobiti pri odstranjevanju
objektov, ki se dotikajo drugih objektov ali so v njihovi neposredni bližini.
Komunalni prispevek
Deloma so spremenjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje. V nekaterih primerih
bo na željo investitorja mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in
funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na
posamičen objekt. Za investitorje bo zagotovo pomembna novost pri plačevanju komunalnega
prispevka. Njegovo plačilo ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak ga bo
investitor plačal ob prijavi pričetka gradnje.
Mimo ustavnega sodišča

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki je za posameznika edino bivališče, bo omogočeno, da
pristojno sodišče presodi sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče
ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo.
Zakon vsebuje tudi nekatere sporne določbe protikoronske zakonodaje, zaradi česar se je ta
znašla na ustavnem sodišču. Kljub temu, da je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker
bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor, jih je ministrstvo uvrstilo v novo
gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to, katere nevladne organizacije so lahko
stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določba, da lahko
investitor na lastno odgovornost prične z gradnjo še pred pravnomočnostjo gradbenega
dovoljenja oziroma takoj, ko gradbeno dovoljenje postane dokončno.
Uporabna dovoljenja
Kot smo že zapisali v uvodu, trenutno veljavni zakon povzroča veliko težav lastnikom starejših
stavb, ki so jih spreminjali brez gradbenega dovoljenja. Novi predlog zakona predvideva, da bo
legalizacija možna tudi le za del objekta, veliko lažje pa bo pridobivanje uporabnega dovoljenja za
objekte daljšega obstoja, torej objekte, zgrajene pred 1. januarjem 1998. Glede na trenutni
predlog bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na
podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018. Zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so
vpisane v kataster stavb.
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje
Slovencem?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f2ed9009027f/bo-nova-gradbena-zakonodaja-olajsala-zivljenje-slovencem

Ministrstvo za okolje in prostor bo predloge in pripombe na osnutek gradbenega zakona sprejemalo
do 31. avgusta 2020.
Kljub temu, da smo pred dobrima dvema letoma dobili novo gradbeno zakonodajo in nato še
nekaj popravkov, je ministrstvo za okolje v javno obravnavo poslalo nov gradbeni zakon, ki naj bi
odpravil nekaj očitnih pomanjkljivosti trenutno veljavnega. Namen zadnjega zakona, ki je bil
sprejet, je bila odprava birokratskih ovir, a je bil njegov učinek nasproten. Ob tem je pred tiste, ki
so svoje hiše predelovali in jih nadgrajevali, postavil celo nekaj nepremostljivih preprek. Novi
zakon, ki bo v javni obravnavi do konca avgusta, naj bi marsikaj popravil. Kot so ob predstavitvi
osnutka zakona zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, novi zakon popravlja in dopolnjuje
obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v
zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh
udeležencev pri graditvi.
Manjše rekonstrukcije
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Med ključne spremembe pripravljavci novih predpisov štejejo uvedbo pojma»manjše
rekonstrukcije«. Za dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja, večji preboji,
dograditev odprtih stopnišč, dvigal in manjših nadstreškov ter zamenjava in dograditev drugih
posamičnih elementov, ne bodo več potrebna gradbena dovoljenja, ampak le še prijava začetka
gradnje. Brez gradbenega dovoljenja bo možno postaviti tudi začasne objekte, kot so kontejnerji v
primeru izrednih razmer in začasna skladišča, s čimer bi se gospodarstvo lažje prilagajalo
spremembam pri obsegu poslovanja. Gradbeno dovoljenje bo treba pridobiti pri odstranjevanju
objektov, ki se dotikajo drugih objektov ali so v njihovi neposredni bližini.
Komunalni prispevek
Deloma so spremenjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje. V nekaterih primerih
bo na željo investitorja mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in
funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na
posamičen objekt. Za investitorje bo zagotovo pomembna novost pri plačevanju komunalnega
prispevka. Njegovo plačilo ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak ga bo
investitor plačal ob prijavi pričetka gradnje.
Mimo ustavnega sodišča

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki je za posameznika edino bivališče, bo omogočeno, da
pristojno sodišče presodi sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče
ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo.
Zakon vsebuje tudi nekatere sporne določbe protikoronske zakonodaje, zaradi česar se je ta
znašla na ustavnem sodišču. Kljub temu, da je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker
bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor, jih je ministrstvo uvrstilo v novo
gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to, katere nevladne organizacije so lahko
stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določba, da lahko
investitor na lastno odgovornost prične z gradnjo še pred pravnomočnostjo gradbenega
dovoljenja oziroma takoj, ko gradbeno dovoljenje postane dokončno.
Uporabna dovoljenja
Kot smo že zapisali v uvodu, trenutno veljavni zakon povzroča veliko težav lastnikom starejših
stavb, ki so jih spreminjali brez gradbenega dovoljenja. Novi predlog zakona predvideva, da bo
legalizacija možna tudi le za del objekta, veliko lažje pa bo pridobivanje uporabnega dovoljenja za
objekte daljšega obstoja, torej objekte, zgrajene pred 1. januarjem 1998. Glede na trenutni
predlog bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na
podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018. Zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so
vpisane v kataster stavb.
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ž.K.,
8. 8.
2020

Črtomir Goznik / Štajerski tednik

Nova zakonodaja bo olajšala pridobitev uporabnega dovoljenja.

Slovenija

V javni obravnavi je osnutek zakona, ki popravlja določila, ki številnim Slovencem
povzročajo sive lase, a hkrati omejuje nevladne okoljevarstvene organizacije.

Ministrstvo za okolje in prostor bo predloge in pripombe na osnutek gradbenega zakona sprejemalo do 31.
avgusta 2020.
Kljub temu, da smo pred dobrima dvema letoma dobili novo gradbeno zakonodajo in nato še nekaj popravkov, je
ministrstvo za okolje v javno obravnavo poslalo nov gradbeni zakon, ki naj bi odpravil nekaj očitnih pomanjkljivosti
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trenutno veljavnega. Namen zadnjega zakona, ki je bil sprejet, je bila odprava birokratskih ovir, a je bil njegov učinek
nasproten. Ob tem je pred tiste, ki so svoje hiše predelovali in jih nadgrajevali, postavil celo nekaj nepremostljivih
preprek. Novi zakon, ki bo v javni obravnavi do konca avgusta, naj bi marsikaj popravil. Kot so ob predstavitvi osnutka
zakona zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, novi zakon popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve,
tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja
javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.
Manjše rekonstrukcije
Med ključne spremembe pripravljavci novih predpisov štejejo uvedbo pojma »manjše rekonstrukcije«. Za dela, kot so
zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja, večji preboji, dograditev odprtih stopnišč, dvigal in manjših
nadstreškov ter zamenjava in dograditev drugih posamičnih elementov, ne bodo več potrebna gradbena dovoljenja,
ampak le še prijava začetka gradnje. Brez gradbenega dovoljenja bo možno postaviti tudi začasne objekte, kot so
kontejnerji v primeru izrednih razmer in začasna skladišča, s čimer bi se gospodarstvo lažje prilagajalo spremembam
pri obsegu poslovanja. Gradbeno dovoljenje bo treba pridobiti pri odstranjevanju objektov, ki se dotikajo drugih
objektov ali so v njihovi neposredni bližini.
Komunalni prispevek
Deloma so spremenjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje. V nekaterih primerih bo na željo investitorja
mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in funkcionalno povezane objekte v celoti, pri
čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na posamičen objekt. Za investitorje bo zagotovo pomembna novost
pri plačevanju komunalnega prispevka. Njegovo plačilo ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak
ga bo investitor plačal ob prijavi pričetka gradnje.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mimo ustavnega sodišča
Pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki je za posameznika edino bivališče, bo omogočeno, da pristojno
sodišče presodi sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče ugotovilo, da ne gre
za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo.
Zakon vsebuje tudi nekatere sporne določbe protikoronske zakonodaje, zaradi česar se je ta znašla na ustavnem
sodišču. Kljub temu, da je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo
za okolje in prostor, jih je ministrstvo uvrstilo v novo gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to,
katere nevladne organizacije so lahko stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter
določba, da lahko investitor na lastno odgovornost prične z gradnjo še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja
oziroma takoj, ko gradbeno dovoljenje postane dokončno.
Uporabna dovoljenja
Kot smo že zapisali v uvodu, trenutno veljavni zakon povzroča veliko težav lastnikom starejših stavb, ki so jih
spreminjali brez gradbenega dovoljenja. Novi predlog zakona predvideva, da bo legalizacija možna tudi le za del
objekta, veliko lažje pa bo pridobivanje uporabnega dovoljenja za objekte daljšega obstoja, torej objekte, zgrajene
pred 1. januarjem 1998. Glede na trenutni predlog bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje vse enostanovanjske
stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018. Zanje ni bil izrečen inšpekcijski
ukrep in so vpisane v kataster stavb.
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Spet novi gradbeni zakon. Kaj
bo z uporabnim dovoljenjem in
samograditeljstvom?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

AVTOR

K. M.

Ministrstvo za okolje in prostor je nedavno v javno
obravnavo dalo osnutek novega gradbenega
zakona GZ-1. Predstavljamo za graditelje hiš
pomembne spremembe.
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Prva pomembna, ki bo veljala, če bo zakon sprejet, je plačilo
komunalnega prispevka. Do zdaj je veljalo, da ga je moral
investitor plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, po
novem ga bo plačal kasneje in sicer tik preden bo prijavil
začetek gradnje.
Pri spremembi namembnosti to ne bo veljalo, saj v tem primeru
začetka gradnje ni treba prijaviti, zato bo plačilo komunalnega
prispevka obvezno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Gradnja preden je gradbeno dovoljenje
pravnomočno
Ponovno naj bi veljalo, da investitor lahko na lastno
odgovornost začne graditi, ko mu je izdano dokončno gradbeno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dovoljenje, torej preden to postane pravnomočno, kar je veljalo
že pred sprejetjem zdaj veljavnega gradbenega zakona.
Zdaj med drugim velja, da za rušenje objekta gradbeno
dovoljenje ni potrebno, kar bo veljalo tudi po novem predlogu,
vendar z eno izjemo. Če se ruši stavba, ki se drži sosednje
stavbe ali je od nje oddaljena manj kot en meter, bo gradbeno
dovoljenje za rušenje spet nujno.
GRADBENA ZAKONODAJA
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Za malo večjo drvarnico ali nadstrešek je
potrebno gradbeno do oljenje
V nekaterih primerih brez gradbenega
dovoljenja
Osnutek uvaja tako imenovano manjšo rekonstrukcijo. Za vse
rekonstrukcije je namreč zdaj obvezno gradbeno dovoljenje, po
novem pa za manjše rekonstrukcije to ne bo več potrebno. Med
ta dela naj bi se med drugim štela zamenjava konstrukcijskih
elementov ostrešja, dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Kar
bo v večstanovanjskih stavbah olajšalo odločitev za vgradnjo
dvigala, saj naj bi po novem to spadalo med posodobitve, za
katere je potrebno le polovično soglasje etažnih lastnikov.
Pogoj bo tudi, da bodo pri projektu sodelovali za to usposobljeni
strokovnjaki, začetek gradnje pa bo treba prijaviti na pristojno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

upravno enoto.
Tudi v primerih, ko naravna nesreča, na primer požar, hudo
prizadene stavbo, ki jo je zato treba čim prej sanirati in
vzpostaviti prvotno stanje, to pa lahko pomeni tudi posege v
konstrukcijo, bo dovolj le prijava začetka gradnje. To bo treba
začeti v treh mesecih po naravni nesreči, kasneje pa bo treba
za obnovo dobiti gradbeno dovoljenje,
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Po novem bo obvezna prijava gradnje veljala tudi za enostavne
objekte.

Uporabno dovoljenje za hiše ostaja
Uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe, ki je trn v peti
marsikaterega investitorja in prodajalca, ostaja tudi v novem
predlogu. Predvidena pa je poenostavitev postopka
pridobivanja uporabnega dovoljenja.
Še eno pomembno novost prinaša predlog, bolj enostaven
postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekt
daljšega obstoja, to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998
v skladu z gradbenim dovoljenjem. Po novem se bo štelo tudi,
da imajo uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1.
junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so
evidentirane v katastru stavb. Legalizacija bo mogoča tudi za
dele objekta.
UPORABNO DOVOLJENJE

Zmanjkalo mu je denarja za fasado, zato z
družino nima kam
Gradnja v lastni režiji možna, a otežena
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Tudi v novem predlogu gradnja v lastni režiji ni omenjena, kar
pomeni, da je dovoljena. Vendar pa so naloge, ki jih mora po
zakonu izpolnjevati izvajalec, precej zahtevne in odgovorne,
zato v pojasnilu k zakonu ministrstva za okolje in prostor
piše: „Kljub temu, da gradnja v lastni režiji ni prepovedana in da predstavlja način gradnje, ki
omogoča nižje stroške gradnje, se zaradi velike odgovornosti, ki jo s takšnim načinom gradnje
prevzema investitor, priporoča najem kvalificiranega izvajalca.“

Predvidena je tudi izdelava novega pravilnika v zvezi z
gradbiščno tablo, načinom označitve gradbišča, ograditve
gradbišča glede gradbenega dnevnika in glede načrta
organizacije gradbišča, ki mora biti na gradbišču.
Osnutek novega gradbenega zakona bo v javni obravnavi do

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

31. avgusta.
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje
Slovencem?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f2ed9009027f/bo-nova-gradbena-zakonodaja-olajsala-zivljenje-slovencem

Ministrstvo za okolje in prostor bo predloge in pripombe na osnutek gradbenega zakona sprejemalo
do 31. avgusta 2020.
Kljub temu, da smo pred dobrima dvema letoma dobili novo gradbeno zakonodajo in nato še
nekaj popravkov, je ministrstvo za okolje v javno obravnavo poslalo nov gradbeni zakon, ki naj bi
odpravil nekaj očitnih pomanjkljivosti trenutno veljavnega. Namen zadnjega zakona, ki je bil
sprejet, je bila odprava birokratskih ovir, a je bil njegov učinek nasproten. Ob tem je pred tiste, ki
so svoje hiše predelovali in jih nadgrajevali, postavil celo nekaj nepremostljivih preprek. Novi
zakon, ki bo v javni obravnavi do konca avgusta, naj bi marsikaj popravil. Kot so ob predstavitvi
osnutka zakona zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, novi zakon popravlja in dopolnjuje
obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v
zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh
udeležencev pri graditvi.
Manjše rekonstrukcije

20

Aktualno24.si
Država: Slovenija

08.08.2020
Sobota, 19:52

Kazalo

https://www.aktualno24.si/view/bo-nova-gradbena-za...

2/2

Med ključne spremembe pripravljavci novih predpisov štejejo uvedbo pojma»manjše
rekonstrukcije«. Za dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja, večji preboji,
dograditev odprtih stopnišč, dvigal in manjših nadstreškov ter zamenjava in dograditev drugih
posamičnih elementov, ne bodo več potrebna gradbena dovoljenja, ampak le še prijava začetka
gradnje. Brez gradbenega dovoljenja bo možno postaviti tudi začasne objekte, kot so kontejnerji v
primeru izrednih razmer in začasna skladišča, s čimer bi se gospodarstvo lažje prilagajalo
spremembam pri obsegu poslovanja. Gradbeno dovoljenje bo treba pridobiti pri odstranjevanju
objektov, ki se dotikajo drugih objektov ali so v njihovi neposredni bližini.
Komunalni prispevek
Deloma so spremenjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje. V nekaterih primerih
bo na željo investitorja mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in
funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na
posamičen objekt. Za investitorje bo zagotovo pomembna novost pri plačevanju komunalnega
prispevka. Njegovo plačilo ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak ga bo
investitor plačal ob prijavi pričetka gradnje.
Mimo ustavnega sodišča

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki je za posameznika edino bivališče, bo omogočeno, da
pristojno sodišče presodi sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče
ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo.
Zakon vsebuje tudi nekatere sporne določbe protikoronske zakonodaje, zaradi česar se je ta
znašla na ustavnem sodišču. Kljub temu, da je ustavno sodišče zadržalo izvajanje teh določb, ker
bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor, jih je ministrstvo uvrstilo v novo
gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na to, katere nevladne organizacije so lahko
stranke v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določba, da lahko
investitor na lastno odgovornost prične z gradnjo še pred pravnomočnostjo gradbenega
dovoljenja oziroma takoj, ko gradbeno dovoljenje postane dokončno.
Uporabna dovoljenja
Kot smo že zapisali v uvodu, trenutno veljavni zakon povzroča veliko težav lastnikom starejših
stavb, ki so jih spreminjali brez gradbenega dovoljenja. Novi predlog zakona predvideva, da bo
legalizacija možna tudi le za del objekta, veliko lažje pa bo pridobivanje uporabnega dovoljenja za
objekte daljšega obstoja, torej objekte, zgrajene pred 1. januarjem 1998. Glede na trenutni
predlog bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na
podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018. Zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so
vpisane v kataster stavb.
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje Slovencem?
Svet 24
SOBOTA, 8. AVGUST 2020 OB 19:30
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V javni obravnavi je osnutek zakona, ki popravlja določila, ki številnim Slovencem povzročajo
sive lase, a hkrati omejuje nevladne okoljevarstvene organizacije.
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SLOVENIJA

Vir slike: Svet24
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje
Slovencem?
Vir Svet24

08.08.2020 19:30

2

V javni obravnavi je osnutek zakona, ki popravlja določila, ki številnim Slovencem povzročajo
sive lase, a hkrati omejuje nevladne okoljevarstvene organizacije. .si
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala
življenje Slovencem?
V javni obravnavi je osnutek zakona, ki popravlja določila, ki
številnim Slovencem povzročajo sive lase, a hkrati omejuje
nevladne okoljevarstvene organizacije.
Avtor: Svet24 / Ž.K.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sobota, 8. 8. 2020, 19:30
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https://necenzurirano.si/clanek/svet/bo-nova-gradb...

Nova zakonodaja bo olajšala pridobitev uporabnega dovoljenja.

Črtomir Goznik / Štajerski tednik

Ministrstvo za okolje in prostor bo predloge in pripombe na osnutek gradbenega
zakona sprejemalo do 31. avgusta 2020.
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Kljub temu, da smo pred dobrima dvema letoma dobili novo gradbeno zakonodajo in
nato še nekaj popravkov, je ministrstvo za okolje v javno obravnavo poslalo nov
gradbeni zakon, ki naj bi odpravil nekaj očitnih pomanjkljivosti trenutno veljavnega.
Namen zadnjega zakona, ki je bil sprejet, je bila odprava birokratskih ovir, a je bil
njegov učinek nasproten. Ob tem je pred tiste, ki so svoje hiše predelovali in jih
nadgrajevali, postavil celo nekaj nepremostljivih preprek. Novi zakon, ki bo v javni
obravnavi do konca avgusta, naj bi marsikaj popravil. Kot so ob predstavitvi osnutka
zakona zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, novi zakon popravlja in dopolnjuje
obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje
postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter
pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.
Manjše rekonstrukcije
Med ključne spremembe pripravljavci novih predpisov štejejo uvedbo pojma»manjše
rekonstrukcije«. Za dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja, večji
preboji, dograditev odprtih stopnišč, dvigal in manjših nadstreškov ter zamenjava in
dograditev drugih posamičnih elementov, ne bodo več potrebna gradbena dovoljenja,
ampak le še prijava začetka gradnje. Brez gradbenega dovoljenja bo možno postaviti
tudi začasne objekte, kot so kontejnerji v primeru izrednih razmer in začasna
skladišča, s čimer bi se gospodarstvo lažje prilagajalo spremembam pri obsegu
poslovanja. Gradbeno dovoljenje bo treba pridobiti pri odstranjevanju objektov, ki se
dotikajo drugih objektov ali so v njihovi neposredni bližini.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Komunalni prispevek
Deloma so spremenjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje. V nekaterih
primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za
vse prostorsko in funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev
gradnje lahko nanašala le na posamičen objekt. Za investitorje bo zagotovo
pomembna novost pri plačevanju komunalnega prispevka. Njegovo plačilo ne bo več
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak ga bo investitor plačal ob prijavi
pričetka gradnje.
Mimo ustavnega sodišča

Pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki je za posameznika edino bivališče, bo
omogočeno, da pristojno sodišče presodi sorazmernost posega v pravico do
spoštovanja doma. Šele če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko
pristojni inšpektor opravil izvršbo.
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Zakon vsebuje tudi nekatere sporne določbe protikoronske zakonodaje, zaradi česar
se je ta znašla na ustavnem sodišču. Kljub temu, da je ustavno sodišče zadržalo
izvajanje teh določb, ker bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo za okolje in prostor,
jih je ministrstvo uvrstilo v novo gradbeno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo
na to, katere nevladne organizacije so lahko stranke v integralnem postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter določba, da lahko investitor na lastno
odgovornost prične z gradnjo še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja
oziroma takoj, ko gradbeno dovoljenje postane dokončno.
Uporabna dovoljenja
Kot smo že zapisali v uvodu, trenutno veljavni zakon povzroča veliko težav lastnikom
starejših stavb, ki so jih spreminjali brez gradbenega dovoljenja. Novi predlog zakona
predvideva, da bo legalizacija možna tudi le za del objekta, veliko lažje pa bo
pridobivanje uporabnega dovoljenja za objekte daljšega obstoja, torej objekte,
zgrajene pred 1. januarjem 1998. Glede na trenutni predlog bo štelo, da imajo
uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi
gradbenega dovoljenja pred 1. junijem 2018. Zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in
so vpisane v kataster stavb.

V ZAKONU TUDI DOLOČBE, KI SO ŠE V PRESOJI USTAVNEGA SODIŠČA
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Bo nova gradbena zakonodaja olajšala življenje
Slovencem?

V javni obravnavi je osnutek zakona, ki popravlja določila, ki številnim Slovencem povzročajo sive lase, a
hkrati omejuje nevladne okoljevarstvene organizacije.
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