
 

 
 

PREDLOGI SPREMEMB GRADBENEGA ZAKONA      IZS, 08.05.2020 
 
3. člen (pomen izrazov) 

 
37. revident je pravna ali fizična oseba, ki izvaja revizijo projektne dokumentacije; 
38. revizija je pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje po posameznih strokah in obsega 
pregled popolnosti in usklajenosti projektne dokumentacije, preverjanje skladnosti z gradbenim 
dovoljenjem, prostorskimi akti in predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj in s predpisi, ki se nanašajo na 
predvideno gradnjo, ter preverjanje dokazanosti izpolnjevanja bistvenih zahtev;  
39. sprememba namembnosti je sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede 
samostojno ali hkrati z vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se ne 
šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in 
uporabo enotne klasifikacije objektov in če se pri tem izpolnjevanje bistvenih zahtev ne poslabšuje. V 
kolikor se bistvene zahteve poslabšujejo, gre za rekonstrukcijo;  
52. zmogljivost objekta med drugim pomeni število ljudi v objektu, količina vhodnih surovin in količina 
proizvodov, velikost obtežbe, moči energetskih virov in porabnikov energije;  
 

Obrazložitev 
 
Dodana je definicija revidenta in revizije. Revizija je neobvezna, razen v primerih, ki jih določa zakon. Revidira se 
objekte, ki so zahtevni z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti, zahtevni z vidika požarne varnosti, zahtevne javne 
stavbe se revidira z vidika arhitekture, industrijske stavbe in industrijske objekte pa se revidira s tehnološkega 
področja. S podzakonskim aktom se določi, kateri objekti so zahtevni z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti, 
požarne varnosti in katere so zahtevne javne stavbe. Kadar je revizija opravljena, revident solidarnostno prevzema 
odgovornost s projektantom. Revizija pomeni pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje po posameznih 
strokah in obsega pregled popolnosti in usklajenosti projektne dokumentacije, preverjanje skladnosti z gradbenim 
dovoljenjem in s predpisi, ki se nanašajo na predvideno gradnjo, ter preverjanje dokazanosti izpolnjevanja bistvenih 
zahtev. Revizija mora biti opravljena neodvisno in je ne sme  naročati projektant. Kadar gre za obvezno revizijo, bi 
lahko revidenta izbral upravni organ. Revizijo opravljajo gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za projektanta, 
revizijo posameznih načrtov pa pooblaščeni arhitekti in inženirji. Dodatna regulacija tako ni potrebna. Investitor pri 
oddaji revizije določi pogoje za revidenta ter pooblaščene arhitekte in inženirje v smislu potrebnih referenc. Dopolni 
se 10. člen (splošne zahteve za udeležence pri graditvi objektov). Dodata se 14.a člen (revident) in 59.a člen (revizija). 
 
Pri definiciji spremembe namembnosti je dodan pogoj glede bistvenih zahtev, saj se tudi ob spremembi 
namembnosti znotraj podrazredov lahko na primer bistveno spremeni koristna obtežba, kar pa neposredno vpliva 
na izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in nosilnosti objekta. 
 
Dodana je definicija zmogljivost objekta. Definicija je potrebna, saj v praksi prihaja do zelo različnih interpretacij, 
kar vnaša negotovost. Na zmogljivost se nanašajo določbe 3., 15. in 66. člena tega zakona. 
 
10. člen (splošne zahteve za udeležence pri graditvi objektov) 

 
(1) Udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projektant, nadzornik, in  izvajalec in revident. 
(2) Dogovor o izvajanju storitev med investitorjem in projektantom, nadzornikom, ali izvajalcem ali 
revidentom mora biti sklenjen v pisni obliki. 
 

Obrazložitev 
 
Med udeležence je dodan revident. Argumenti so bili podani že večkrat, med drugim tudi v času javne razprave 
novele GZ v 2019. V času priprave GZ sta zbornici na željo MOP izvedli o tem tudi anketo, ki je jasno pokazala na 
potrebnost vrnitve revizije in razloge za to, kot tudi na slabe strani odprave revizije. Glejte obrazložitev termina 
revident in revizija pod 3. členom zgoraj. 



 

 
 

 
12. člen (projektant) 

 
(3) Projektant mora v soglasju z investitorjem za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti 
pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje (v 
nadaljnjem besedilu: vodja projekta), ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu 
z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost in je eden od vodij načrtov. Vodja projekta 
koordinira izdelavo projektne dokumentacije, jo potrdi ter s tem odgovarja za njeno celovitost in 
medsebojno usklajenost njenih delov. Vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo 
potrdi. 
(4) Projektant mora za izdelavo posameznega načrta imenovati vodjo načrta, ki zanj opravlja poklicne 
naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost in ki 
je v odvisnosti od vrste načrta pooblaščen arhitekt ali inženir. Vodja načrta koordinira izdelavo načrta, ga 
potrdi in s tem odgovarja za pravilnost tehniških rešitev, skladnih z zahtevami investitorja, predpisi in 
standardi. Vodja načrta projekta za izvedbo odgovarja, da so v načrtu dokazano izpolnjene bistvene 
zahteve objekta. 
 

Obrazložitev – vodja projekta – črtanje prevladujoče stroke 
 
Vodjo projekta naj določi projektant (odgovorna oseba projektanta), ker je on tisti, ki je prevzel posel in zanj 
odgovarja. Vodilo naj bo sposobnost vodenja projekta. Nekdo je lahko odličen projektant načrta, a slab vodja 
projekta, ker so za to potrebne druge kvalitete. Lahko pa investitor pri oddaji posla določi svoje zahteve za vodjo 
projekta, ki jih mora projektant upoštevati. Pomembno je, da projektant določi v soglasju z investitorjem. 
Prevladujočo stroko je treba iz zakona v celoti izločiti, saj je v nasprotju z modernim načinom projektiranja, to je 
informacijskim modeliranjem objektov (BIM). Slovenija pri tem ne sme zaostati. 
V zakonu je treba naloge vodje projekta bolje opredeliti oziroma mu določiti večji obseg nalog: Vodja projekta 
koordinira izdelavo projektne dokumentacije, jo potrdi ter s tem odgovarja za njeno celovitost in medsebojno 
usklajenost njenih delov. 
MOP naj prekliče tudi odgovor upravni enoti, popravek odgovora in pojasnilo iz junija 2019. 
 
Obrazložitev – dopolnitev odgovornosti vodje projekta, poimenovanje vodje načrta 
 
Vsak pooblaščen posameznik mora imeti jasno določene naloge in nositi svoj del odgovornosti. Dopolni se naloge 
vodje projekta in s tem poveča njegovo odgovornost.  
 
Poimenuje se funkcijo vodja načrta, določi njegove naloge in odgovornost. S tem se jasno opredeli medsebojna 
razmerja in razmeji odgovornosti v fazi izdelave projektne dokumentacije. To je pomembno iz dveh razlogov. Pri 
razlog je ta, da je sedanja ureditev v GZ, ko vodja projekta (enako velja za vodjo nadzora in gradnje) nosi tudi vso 
strokovno odgovornost za projekt (vse načrte) oz. objekt (vse vrste del) neustrezna zato, ker prvič ni strokovnjak za 
vse stroke in nima pooblastila za vse stroke in drugič, ker na izbiro sodelujočih projektantov morda sploh ni mogel 
vplivati, saj jih je investitor angažiral po ločeni pogodbi, torej ni prav, da se mu naprti prevzem strokovne 
odgovornosti zanje. Drugi razlog pa je ta, da je ločena pristojnost pooblaščenih posameznikov in s tem odgovornost 
pomembna tudi za zbornice pri vodenju disciplinskih postopkov in izvajanju strokovnega nadzora nad člani. 
Razmisliti, če bi se v izogib pogoste zamenjave funkcij »vodje investicije« in »vodje projekta«, »vodjo projekta« 
preimenovalo v »vodjo izdelave projektne dokumentacije«. 
 
13. člen (nadzornik) 

 
(5) Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz 
stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki zanj opravlja 
poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko 



 

 
 

dejavnost. Vodja nadzora koordinira nadzor nad gradnjo v celoti in zanj odgovarja. Vodja nadzora izvaja 
in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. 
(6) Nadzornik mora za nadzor nad vrstami del oziroma deli posameznih strok imenovati nadzornike del, 
ki zanj opravljajo poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in 
inženirsko dejavnost in imajo ustrezna pooblastila. Nadzornik del je v odvisnosti od vrste del, ki jih 
nadzoruje, pooblaščen inženir ali arhitekt. Nadzornik del izvaja nadzor nad gradnjo posameznih del in 
zanj odgovarja. 
 

Obrazložitev  
 
Tako kot pri projektiranju mora imeti tudi pri nadzoru vsak pooblaščeni posameznik jasno določene naloge in nositi 
svoj del odgovornosti. Dopolni se naloge vodje nadzora. Uvede se funkcijo nadzornik del, določi njegove naloge in 
odgovornost. Obrazložitev je smiselno enaka kot pri projektiranju (dopolnitev člena 12). 
 
14. člen (izvajalec) 

 
(17) Izvajalec mora za izvajanje različnih vrst del oziroma del posameznih strok imenovati vodje del z 
ustreznimi pooblastili. Vodja del je v odvisnosti od vrste del, ki jih vodi, pooblaščen inženir ali vodja del. 
Vodja del izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del, ki jih je prevzel, na gradbišču, za skladnost 
izvajanja del s projektno dokumentacijo in za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.. 

 
Obrazložitev 
  
Tako kot pri projektiranju in nadzoru mora imeti tudi pri izvajanju vsak pooblaščeni posameznik jasno določene 
naloge in nositi svoj del odgovornosti. Uvede se funkcijo vodja del, določi njegove naloge in odgovornost. 
Obrazložitev je smiselno enaka kot pri projektiranju in nadzoru (dopolnitvi členov 12 in 13). 
 
14.a člen (revident) 

 
(1) Obveznost revidenta po tem zakonu je pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje po 
posameznih strokah in obsega pregled popolnosti in usklajenosti projektne dokumentacije, preverjanje 
skladnosti z gradbenim dovoljenjem in s predpisi, ki se nanašajo na predvideno gradnjo, ter preverjanje 
dokazanosti izpolnjevanja bistvenih zahtev. 
(2) Če revident za revizijo projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in 
inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim 
revidentom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. 
(3) Revident mora za vodenje revizije projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali 
pooblaščenega inženirja (vodja revizije), ki je eden od revidentov načrtov. Vodja revizije koordinira 
izvedbo revizije projektne dokumentacije, jo potrdi ter s tem odgovarja za njeno celovitost in 
medsebojno usklajenost poročil revidentov načrtov. 
(4) Revident mora za revizijo vsakega posameznega načrta določiti revidenta načrta, ki je v odvisnosti od 
vrste načrta pooblaščen inženir ali arhitekt. Revident načrta koordinira revizijo načrta, jo potrdi in s tem 
skupaj z vodjem načrta odgovarja za pravilnost tehniških rešitev, skladnih z zahtevami investitorja, 
predpisi in standardi. Revident načrta projekta za izvedbo skupaj z vodjem načrta odgovarja tudi, da so v 
načrtu dokazano izpolnjene bistvene zahteve objekta. 
(5) Kot člani komisije za tehnični pregled ob izdaji uporabnega dovoljenja morajo revidenti načrtov 
podati mnenje glede ustreznosti izvedene gradnje z vidika dokazanosti izpolnjevanja bistvenih zahtev. 
(6) Imenovani vodja revizije in revidenti načrtov na istem objektu ne morejo hkrati nastopati kot vodja 
načrta, vodja projekta, vodja del in vodja gradnje. 
 

Obrazložitev  
  



 

 
 

 
Je podana v obrazložitvi termina »revident« in »revizija« pod 3. členom zgoraj. 
 
15. člen (bistvene in druge zahteve za objekte) 

 
(7) Minister s pravilnikom predpiše merila za določitev nesorazmernih stroškov iz petega odstavka tega 
člena. 
 

Obrazložitev  
 
Na zagotavljanje varnosti pri rekonstrukcijah močno vpliva izraz nesorazmerni stroški, ki pa ni nikjer ustrezno 
tolmačen, zato se ga često tolmači na način, da so prekomerni, zaradi česar se varnosti objektov ne zagotavlja. Ta 
huda anomalija na dolgi rok zagotovo vodi v večje nižanje varnosti objektov, kar se bo s hujšimi posledicami zagotovo 
izkazalo ob nastanku izrednih dogodkov (kot npr. potres). Nujno so potrebna natančnejša vodila za določanje te 
meje. 
 
16. člen (mehanska odpornost in stabilnost) 

 
(1) Objekti morajo biti med gradnjo in uporabo mehansko odporni in stabilni, ob upoštevanju vplivov, ki jim 
bodo verjetno izpostavljeni. Ti vplivi ne smejo povzročiti porušitve celotnega objekta ali njegovega dela, 
deformacij in nihanj, večjih od dopustnih, škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi 
večjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. 
(2) Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti je treba upoštevati trajne, spremenljive in naključne 
stalne, spremenljive, nezgodne in potresne vplive. Trajni vplivi so zlasti vplivi zaradi težnosti, zemeljskega in 
vodnega pritiska ter deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo. Stalni vplivi so tisti vplivi, za katere je 
verjetno, da bodo delovali ves čas. Spremenljivi vplivi so zlasti koristna obtežba, obtežba s snegom in ledom, 
obtežba zaradi vetra, obtežba z vodo in valovi, toplotni vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzročajo žerjavi, 
dinamični vplivi strojev, obremenitve ob gradnji in korozija. Spremenljivi vplivi so vplivi, ki se s časom 
spreminjajo. Naključni vplivi so zlasti udarci, eksplozije, potresi in vplivi požara. Nezgodni vplivi so navadno 
kratkotrajni, toda močni vplivi, za katere je malo verjetno, da se bodo pojavili med projektno življenjsko 
dobo. Potresni vpliv je vpliv, ki se pojavi zaradi premikov tal pri potresu. 
 

Obrazložitev  
 
Ne vemo, katerim vplivom bodo objekti izpostavljeni. Gre le za verjetnost. 
Opis je napačen, nestrokoven in nepopoln, zato predlagam črtanje. V standardih Evrokod, ki so obvezni za uporabo, 
je vse ustrezno pojasnjeno, zato ni razloga, da na tem mestu kvarimo dobro delujoč sistem. Če je že treba kaj napisati, 
naj se vstavi predlagan nadomestni tekst. 
 
25. člen (standardizirani popisi del, materialov in opreme) 

 
Standardizirani popisi del, materialov in opreme v gradbeništvu določajo načine izvedbe, pravila za 
računanje količin, pravila za obračun opravljenih del, materialov in opreme ter druge ukrepe, ki 
omogočajo kakovostno in stroškovno učinkovito graditev ter jih je treba upoštevati pri izdelavi projektne 
dokumentacije. 
Standardizirane popise del, materialov in opreme v gradbeništvu, v soglasju z ministrom predpiše 
Inženirska zbornica Slovenije s splošnim aktom, ki ga objavi na svoji spletni strani. 
 

  



 

 
 

Obrazložitev – Pravila stroke 
 
Inženirska zbornica Slovenije je pristopila k izdelavi standardiziranih popisov del, materialov in opreme v 
gradbeništvu. V zakonu naj se predvidi, da bo akt, ki ga bo pripravila in izdala v soglasju z ministrstvom obvezen za 
uporabo. 
 
29. člen (projektna dokumentacija) 

 
(4) Projektna dokumentacija ali njeni posamezni deli so namenjeni pridobitvi predodločbe, pogojev in 
mnenj, gradbenega dovoljenja za objekt, prijavi začetka gradnje in izvedbi gradnje, pridobitvi 
uporabnega dovoljenja in uporabi objekta ter njegovemu evidentiranju.  
(4a) Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela na podlagi idejnega projekta, v 
primeru industrijskih objektov in objektov z vplivi na okolje na podlagi razvitega idejnega projekta, v 
primeru enostanovanjskih stavb pa na podlagi idejne zasnove. 
(5) Projektno dokumentacijo izdela projektant.  
(10) Pravila stroke, ki podrobneje določajo storitve arhitektov in inženirjev v celotnem življenjskem ciklu 
objektov ter podrobnejšo vsebino in način izdelave projektne dokumentacije, v soglasju z ministrom 
predpišeta pristojni poklicni zbornici s splošnim aktom, ki ga objavita na svoji spletni strani. 
 

Obrazložitev – podlaga za izdelavo DGD 
 
Z določitvijo dokumentacije, ki je podlaga za DGD, se odpravi dvom o tem, kako natančno je treba obdelati tehnične 
rešitve v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Prav je, da je stopnja obdelave za enakovrstne objekte po vsej RS 
enaka. Istočasno se reši tudi problem v sistemu javnega naročanja, kjer se v praksi namesto projektne 
dokumentacije, naroča le dokumentacijo za upravne postopke (ali celo GD in UD), ki pa je brez izdelave projektne 
dokumentacije po SIST 16310 sploh ni mogoče izdelati.  
 
Obrazložitev – Pravila stroke 
 
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov določa samo vsebine, ki 
jih je potrebno pripraviti kot priloge vlog v upravnih postopkih, povezanih z graditvijo, ne pa tudi drugih storitev v 
celotnem življenjskem ciklu objektov, med katere spadajo tudi vsebine, ki jih je potrebno izdelati v procesu 
projektiranja, da bi bilo mogoče zagotavljati izpolnjevanje bistvenih zahtev. Ker trenutna dikcija Gradbenega zakona 
v pravilih stroke dopušča le določitev načina izdelave projektne dokumentacije, ne pa tudi določanja drugih storitev 
in dodatnih vsebin, je potrebno na predlagani način omogočiti to možnost. 
Praksa in mednarodni standardi kot so SIST EN 16310, Scope of Services ACE, HOAI in drugi določajo tri faze v procesu 
projektiranja: idejno zasnovo, idejni projekt in izvedbeni projekt ter prikaz izvedenih del po končani gradnji. Pri 
odločanju glede umeščanja v prostor je pomemben le del vsebin teh faz, kot jih že določa Pravilnik. Preostali deli, ki 
so nujno potrebni za zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev v procesu projektiranja, pa niso nikjer definirani, 
kar je že privedlo do nejasnosti in težav pri javnem naročanju in nasploh na trgu storitev. Izpad »idejnega projekta«, 
ki je tudi osnova za določanje investicijske vrednosti nameravane gradnje, pa pomeni težave tudi pri porabnikih 
javnih sredstev, saj podlaga za določanje investicijske vrednosti ni definirana.  
 
30. člen (pridobivanje projektnih pogojev) 

 
(3) Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev mora vsebovati podatke, določene v predpisu iz 
osmega odstavka prejšnjega člena. Soglasodajalec (mnenjedajalec) za izdajo projektnih pogojev ne sme 
zahtevati dodatne dokumentacije kot tudi ne naročila njegovih storitev. 
 

  



 

 
 

Obrazložitev – pridobivanje projektnih pogojev 
 
Praksa kaže, da se zahteva dodatno dokumentacijo, tudi naročilo projektne naloge in plačilo zanjo. Takšne zahteve 
je treba omejiti oziroma preprečiti. 
 
31. člen (pridobivanje mnenj soglasij) 

 
Obrazložitev  
 
Mnenja se preoblikujejo v soglasja. Praksa kaže, da se »mnenja« pretvarjajo v neskončna dopolnjevanja in nove 
zahteve, tudi take, ki nimajo pravne podlage, presegajo vsebine projektnih pogojev, tudi zahteve po predložitvi PZI. 
V skladu s tem je potrebno ustrezno spremeniti 15. in 31. točko prvega odstavka 3. člena, 2. točko 11. člena, šesti 
dostavek 15. člena, 30. člen, drugi dostavek 35. člena, 40. člen, 41. člen, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 57, 66, 68, 70, 71, 
106, 107, 110, 112, 114. člen. 
 
42. člen (dopolnjevanje zahteve v ugotovitvenem postopku) 

 

(3) Upravni organ lahko za ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja iz prvega 
odstavka tega člena izda novo zahtevo za dopolnitev le za tiste vsebine, ki so bile predmet prejšnje 
dopolnitve oziroma za s to dopolnitvijo povezane vsebine in vsebine, na katere ta dopolnitev vpliva.  
(3) Če se med postopkom dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja spremeni tako, da to 
lahko vpliva na izdana mnenja ali izjave stranskih udeležencev, mora pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve s spremembo seznaniti mnenjedajalce ali stranske udeležence in po potrebi pridobiti njihova 
nova mnenja ali izjave v delu, v katerem se je projektna rešitev spremenila. 
 

Obrazložitev – omejitev števila zahtev za dopolnitev 
 
Določba omejuje upravni organ tako, da mora vsebina vsake nove zahteve za dopolnitev nanašati izključno na tiste 
vsebine, ki so bile predmet prejšnje dopolnitve in s to dopolnitvijo povezane vsebine oziroma vsebine, na katere ta 
dopolnitev vpliva. V praksi se večkrat dogaja, da se v dopolnitvah zahtevajo vsakič nove vsebine brez omejitev. 
 
59.a člen (revizija) 

 
(1) Investitor lahko naroči revizijo projektne dokumentacije. 
(2) Investitor je dolžan v primeru objekta, ki je zahteven z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti, 
naročiti/izvesti revizijo mehanske odpornosti in stabilnosti. 
(3) Investitor je dolžan v primeru objekta, ki je zahteven z vidika požarne varnosti, naročiti/izvesti 
revizijo požarne varnosti. 
(4) V primeru zahtevnih javnih stavb mora investitor izvesti tudi revizijo s strokovnega področja 
arhitekture, v primeru industrijskih stavb in industrijskih objektov pa tudi s področja inženirskih strok, ki 
obvladujejo tehnologijo objekta. 
(5) Revizijo mora naročiti investitor in ne projektant. 
(6) Revident solidarno odgovarja s projektantom za to, da je projektna dokumentacija popolna, njeni 
deli medsebojno usklajeni, da je skladna z gradbenim dovoljenjem in s predpisi, ki se nanašajo na 
predvideno gradnjo, ter da so dokazano izpolnjene bistvene zahteve objekta. 
(7) Minister s pravilnikom določi, kateri objekti so zahtevni z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti, 
požarne varnosti in katere so zahtevne javne stavbe. 
 

Obrazložitev 
 
Je podana v obrazložitvi termina »revident« in »revizija« pod 3. členom zgoraj. 
 



 

 
 

63. člen (prijava začetka gradnje) 

 
(1) Investitor mora pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom 
izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi 
namembnosti, prijaviti začetek gradnje. Prijava se vloži na obrazcu. Prijavi se priložijo: 
– podatki o nadzorniku, vodji nadzora in nadzornikih del;  
– dokumentacija za izvedbo gradnje s podatki, določenimi v predpisu iz osmega odstavka 29. člena 

tega zakona, če se ta zahteva v skladu z 61. členom tega zakona, ki sta jo podpisala projektant in 
vodja projekta ter vsi vodje načrtov in drugi projektanti, ki so sodelovali pri izdelavi projektne 
dokumentacije v skladu z 12. členom tega zakona, pri čemer je njen sestavni del tudi njihova 
podpisana izjava, da so v dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti izpolnjene zahteve iz 15. člena 
tega zakona;  

– pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, če je potrebno. 
 

Obrazložitev – prijava začetka gradnje za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, 
podpisovanje dokumentacije za izvedbo gradnje 
 
Dodano je, da je treba v prijavi začetka gradnje navesti nadzornika, vodjo nadzora in nadzornike del. S tem se odpravi 
pomanjkljivost, saj sedaj v GZ piše le, da je treba sporočiti zamenjavo nadzornika. Priložiti je treba tudi pravnomočno 
okoljevarstveno dovoljenje, če je to potrebno. 
V drugi alineji prvega odstavka je dodano, da morajo poleg projektanta in vodje projekta dokumentacijo podpisati 
tudi vsi vodje načrtov in drugi projektanti, ki so sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije v skladu z 12. členom 
tega zakona, kar velja tudi za pripadajočo izjavo. Podpisovanje vodij načrtov in drugih projektantov je nujno zaradi 
ugotavljanja odgovornosti iz pogodbenih razmerij med projektantom, ki je določen kot vodilni pogodbenik v skladu 
s četrto točko prvega odstavka 11. člena tega zakona in morebitnimi drugimi projektanti. 
 
66. člen (dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja) 

 
(1) Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja od 
gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje 
takšno, da: 
- se ne spremeni razvrstitev objekta po namenu in zahtevnosti  v samem bistvu ne spremeni objekta 

in njegove namembnosti. 
- se ne poveča zmogljivost objekta. 
(2) Pred izvedbo sprememb iz prejšnjega odstavka mora projektant pisno potrditi, da gre za dopustna 
manjša odstopanja in jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik. Spremembe v konstrukciji, 
inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah morata odobriti vodja projekta in vodja načrta, ki se 
spreminja. Spremembe morajo biti preverjene z novimi deli projekta za izvedbo. 
(3) Če je bila za objekt že opravljena revizija, morata spremembe iz prejšnjega odstavka potrditi tudi 
vodja revizije in revident načrta. 
 

Obrazložitev – dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja 
 
Po obstoječi določbi šeste alineje prvega odstavka ne gre za manjša odstopanja, če se objekt spremeni v samem 
bistvu in (hkrati) spremeni njegova namembnost. Določba se spremeni tako, da se ohrani samo sprememba v bistvu 
objekta, ta sprememba pa vsebuje tudi spremembe namembnosti. Če gre za spremembo namembnosti, se namreč 
objekt spremeni v samem bistvu, zato je dosedanji (kumulativni) dodatni pogoj spremembe namembnosti torej 
odvečen. Sprememba objekta v samem bistvu pomeni takšno spremembo, ki bistveno vpliva na sam objekt, da to ni 
več to, kar je bilo dovoljeno (npr. povsem enak objekt, vendar z več etažami). Z namenom večje jasnosti se dodata 
dve alineji, ki natančneje opredelita pojem „v bistvu spremeni“, saj zaradi nedokončne določbe, ki še ni podprta s 
pravno prakso, lahko prihaja do nesorazmernih posledic za investitorje in druge udeležence v postopkih graditve. 
Dodano je, da mora poleg vodje projekta spremembe potrditi in podpisati tudi vodja načrta, ki se spreminja. 



 

 
 

 
68. člen (zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja) 

 
(2) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priložijo: 
– izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim 

dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve; 
– dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, pri čemer je njen 
sestavni del tudi podpisana izjava projektanta, vodje projekta in vodij načrtov ter nadzornika, vodje 
nadzora in nadzornikov del, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem z 
dopustnimi manjšimi odstopanji in da so vse spremembe evidentirane v projektni dokumentaciji 
izvedenih del, iz česar izhaja, da so dokazane predpisane bistvene zahteve; 

– dokazilo o zanesljivosti objekta, pri čemer je njegov sestavni del tudi podpisana izjava izvajalca, vseh 
vodij del in vodje gradnje, če je bil imenovan ter nadzornika, vodje nadzora in pooblaščenih 
inženirjev ali arhitektov ali nadzornih inženirjev, ki so sodelovali pri nadzoru, da so dela dokončana 
skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem z dopustnimi manjšimi odstopanji, dokumentacijo za 
izvedbo gradnje z evidentiranimi spremembami v dokumentaciji za pridobitev uporabnega 
dovoljenja skladno s tehničnimi predpisi, standardi in pravili stroke ter da so vse spremembe, ki 
vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazane z novimi deli ali kot čistopis dokumentacije za 
izvedbo gradnje, iz česar izhaja, da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve 

 
Obrazložitev – izjave za uporabno dovoljenje 
 
Bolj natančno je določeno, kdo poda izjave k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja in kaj se z njimi dokazuje.  
Ni možno podpisati, da so bila dela dokončana skladno z dokumentacijo za izvedbo, saj med gradnjo prihaja do 
sprememb, ki so evidentirane v PID. 
 
Dodatno opozarjamo, da lahko projektant izjavo iz predlagane prve alineje drugega odstavka poda le pod pogojem, 
da je zakonsko uveden projektantski nadzor (potrebna dopolnitev 11. člena). 
 
70. člen (komisija za tehnični pregled) 

 
(2) Za člane komisije se imenujejo predstavniki pristojnih soglasodajalcev ter izvedenci vseh strok, 
udeleženih pri gradnji, pri objektih z okoljevarstvenih soglasjem oziroma okoljevarstvenim dovoljenjem 
pa tudi izvedenca za področje okolja. Če so pristojni soglasodajalci do imenovanja komisije že podali 
svoje izjave, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 71. člena tega zakona z vidika 
njihove pristojnosti, se jih v komisijo ne imenuje. 
 

Obrazložitev – komisija za tehnični pregled 
 
GZ določa, da se v komisijo za tehnični pregled po potrebi imenuje tudi izvedence (glede na vrsto objekta). Ker 
upravni organ praviloma nima strokovno usposobljenih kadrov, ki bi znali presojati o tehnični ustreznosti izvedenih 
rešitev, ga je treba obvezati (in ne le dopustiti), da imenuje izvedence vseh strok, udeleženih pri gradnji in pri objektih 
z OVS in OVD tudi izvedenca za področje okolja. Slednjega zato, ker ugotavljamo, da se kontrola/nadzor s področja 
okoljskih vsebin sploh ne izvaja. 
 
80. člen (inšpekcijski ukrepi v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev) 

 
(1) Gradbeni inšpektor ali drug pristojni inšpektor izreče ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter 
določi rok za odpravo nepravilnosti in ustavi gradnjo, če: 
– se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez popolne prijave; 



 

 
 

– se gradnja izvaja brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje, pri čemer preverja tudi vsebinsko 
celovitost projekta za izvedbo; 
– ni imenovan nadzornik, vodja nadzora in nadzorniki del; 
– ugotovi, da bo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev. 
 

Obrazložitev – preverjanje celovitosti predanega PZI in imenovanja pooblaščenih oseb 
 
Dopolnijo se določbe o nalogah inšpektorja (ter v 100. in 101. člen dodajo prekrški in kazni), saj zakon sedaj sploh ne 
predvideva, da bi kdorkoli preverjal, ali je ob prijavi začetka gradnje predan celovit PZI in ali so na gradbišču pri 
nadzoru angažirane pooblaščene osebe z ustreznimi pooblastili. S tem se odpravi anomalijo iz prakse, ko nadzor 
izvajajo osebe, ki nimajo ustreznih pooblastil (gradbenik izvaja nadzor nad elektro deli in obratno). 
 
100. člen (prekrški nadzornika, vodje nadzora in nadzornika del) 

 
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po 
predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa v razponu od 
20.000 do 60.000 eurov, če kot nadzornik: 
– ne dogovori izvajanja storitve nadzora v pisni obliki (drugi odstavek 10. člena tega zakona), 
– pri graditvi istega objekta hkrati nastopa kot izvajalec ali je v poslovni povezavi z izvajalcem (prvi stavek 
tretjega odstavka 13. člena tega zakona), 
– za vodenje nadzora ne imenuje vodje nadzora (peti odstavek 13. člena tega zakona) in nadzornikov del 
vseh vrst del oziroma strok, katerih dela se izvajajo na gradbišču; 
- za vodjo nadzora oziroma nadzornike del na gradbišču imenuje osebe, ki za nadzor nad deli, ki se na 
gradbišču izvajajo, nimajo ustreznega pooblastila. 
(4) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki kot vodja nadzora ali nadzornik 
del: 
– pri graditvi istega objekta nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje gradnje ali vodje del v imenu 
izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca (drugi stavek tretjega odstavka 13. člena 
tega zakona), 

- izvaja nadzor nad deli, za katera nima ustreznega pooblastila, 
– med izvajanjem gradnje ne opozori investitorja in izvajalca na nepravilnosti in ugotovitev in predlogov, 
kako stanje popraviti, ne vpiše v gradbeni dnevnik (prvi odstavek 64. člena tega zakona), 
– če v primeru, ko kljub njegovemu opozorilu investitor oziroma izvajalec nepravilnosti ne odpravi, gradnje 
ne ustavi ali teh nepravilnosti ne sporoči pristojni inšpekciji (tretji odstavek 64. člena tega zakona), 
– ne preveri, ali je projektant odobril dopustnost manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja in jih ne 
vpiše v gradbeni dnevnik (drugi odstavek 66. člena tega zakona). 
 

Obrazložitev – prekrški nadzornika, vodje nadzora in nadzornika del 
 
Dopolnijo se določbe o prekrških in kaznih, saj zakon sedaj ne predvideva prekrška in kazni za primer, da gradnjo 
nadzorujejo osebe, ki nimajo ustreznega pooblastila. Glejte obrazložitev k dopolnitvi 80. člena. 
 
101. člen (prekrški izvajalca in vodje del) 

 
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po 
predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa v razponu od 
20.000 do 60.000 eurov, če kot izvajalec: 
– izvaja ali izvede gradnjo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja (druga alineja petnajstega odstavka 
14. člena tega zakona), 
– izvaja ali izvede gradnjo v nasprotju z gradbenim dovoljenjem in ne gre za dopustna odstopanja v skladu s 
tem zakonom (druga alineja petnajstega odstavka 14. člena tega zakona), 



 

 
 

– izvaja ali izvede gradnjo, za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, v nasprotju s prostorskim izvedbenim 
aktom, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi (tretji 
odstavek 5. člena tega zakona), 
– ne dogovori izvajanja storitve gradnje v pisni obliki (drugi odstavek 10. člena tega zakona), 
– opravlja dejavnost gradbeništva in ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti (14. člen tega 
zakona), 
– ne izvaja ali izvede gradnje skladno z dokumentacijo za izvedbo gradnje (druga alineja petnajstega 
odstavka 14. člena tega zakona), 
– ne vodi gradbenega dnevnika (tretja alineja petnajstega odstavka 14. člena tega zakona), 
– za vodenje gradnje ne določi vodje gradnje in vodij del ali vodje gradnje ne določi na predpisan način 
(šestnajsti odstavek 14. člena tega zakona), 
– s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja povzroči, da je objekt nevaren (15. člen tega zakona), 
– pri izvajanju gradnje ne poskrbi za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, 
mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice (prvi odstavek 65. člena tega zakona). 
(5) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki kot vodja gradnje vodi gradnjo, a 
za to ne izpolnjuje zakonskih pogojev (šesti dostavek 14. člena tega zakona), in vodja del, ki vodi dela, za 
katera nima ustreznega pooblastila (17. dostavek 14. člena tega zakona). 
 

Obrazložitev – prekrški izvajalca, vodje gradnje in vodje del 
 
Dopolnijo se določbe o prekrških in kaznih, saj zakon sedaj ne predvideva prekrška in kazni za primer, da gradnjo 
vodijo osebe, ki nimajo ustreznega pooblastila. Glejte obrazložitev k dopolnitvi 80. člena. 
 
DODATNO 

Čim prej je potrebno sprejeti nove ali novelirane predpise, ker sedanji še niso usklajeni z Gradbenim zakonom: 
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov  
– Pravilnik o Požarni varnosti v stavbah 
– Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti 
– Pravilnik o gradbiščih 
– Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

 
PRAVILA STROKE (10. ODSTAVEK 29. ČLENA GZ) 

Ministrstvo mora čim prej tudi podati stališče do Pravil stroke, ki podrobneje določajo način izdelave projektne 
dokumentacije. 


