O postopku
pridobitve
gradbenega
dovoljenja za
enostanovanjski
objekt smo pisali
že v prejšnjih
številkah, vendar
zakonodajalec s
precej pogostimi
spremembami
zakonskih in
podzakonskih
aktov vneto skrbi,
da je tematika
vedno aktualna.
Vsaka do sedaj
napovedana
sprememba
je obljubljala
poenostavitve
postopkov, hitrejše
odločanje in tudi
manj birokratskih
zapletov, a vedno
znova se žal
izkaže, da tega
cilja v Sloveniji (še)
ne bomo tako
kmalu dosegli …
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Pridobitev gradbenega
dovoljenja za
enostanovanjski objekt
K

o investitorji prejmejo projek tno dokumentacijo
PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), si največkrat precej oddahnejo. Prepričani so, da so po mučni kalvariji, ki
traja vsaj dva meseca, lahko pa tudi
leto ali več, opravili z birokracijo ter
da bo zdaj, ko bodo oddali vlogo
za izdajo gradbenega dovoljenja na
svoji upravni enoti, dovoljenje izdano v roku nekaj dni.
Za večino pa se birokratska pota takrat šele začnejo, saj je takih
srečnežev, ki bi gradbeno dovoljenje resnično dobili v roku nekaj
dni, žal izjemno malo. V nadaljevanju odgovarjamo na nekatera najpogostejša vprašanja, ki jih postavljajo investitorji in se nanašajo na
pridobitev gradbenega dovoljenja
za enostanovanski objekt.

Ali je vloga za
izdajo gradbenega
dovoljenja dostopna
preko spleta

D

A, podrobnosti o vlogi najdete na spletnem naslovu
e-uprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava), od koder si jo
lahko tudi natisnete.

Kakšna je
vsebina PGD za
enostanovanjski
objekt

V

skladu s Pravilnikom o
projektni dokumentaciji veljajo za enostanovanjske stavbe nekatere posebnosti,
zato PGD vsebuje le vodilno mapo,
načrt arhitekture v merilu 1 : 100,
izjavo odgovornega projektanta,
da bo objekt mehansko odporen
in stabilen, ter elaborate (kamor
spada, na primer, geodetski načrt).
Tak projekt torej investitor vloži na
upravno enoto.

Ali investitor lahko
gradi na podlagi
projekta PGD

N

E, kot že samo ime PGD
(projek t za pridobitev
gradbenega dovoljenja)
pove, PGD ni namenjen gradnji,
ampak le pridobitvi gradbenega
dovoljenja, zato je njegova vsebina
precej skopa.
Projekt, ki je namenjen izvajanju
del, je projekt za izvedbo (PZI). Sestavljajo ga načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja. To so zlasti: načrt arhitekture,
načrt gradbenih konstrukcij, načrt
električnih inštalacij in električne
opreme, načrt telekomunikacijskih

inštalacij in opreme, načrt strojnih
inštalacij in strojne opreme ter priključki na gospodarsko javno infrastrukturo.
Pogosto se PZI izdela hkrati s PGD, nekateri projektanti pa
ga sploh ne izdelujejo! Investitorje je treba opozoriti zlasti na to, da
je skladno z Zakonom o graditvi
objektov treba zagotoviti, da je na
gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za
izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje. To
med drugim preverjajo tudi gradbeni inšpektorji.

Kaj je treba
priložiti vlogi za
izdajo gradbenega
dovoljenja

Z

ahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je treba priložiti najmanj dva izvoda projekta PGD in druge listine, če tako
določa zakon. En izvod PGD upravna enota zadrži (arhivira), drugega
pa skupaj z gradbenim dovoljenjem
vrne investitorju. Vlogi je treba priložiti tudi morebitne služnostne pogodbe in soglasja sosedov. Upravni
organ lahko zahteva še kakšna druga dokazila, če je to potrebno (na
primer vodno dovoljenje za oskrbo
s pitno vodo iz lastnega vira).
Vloga je torej sestavljena iz dveh
delov: prvi del pripravi projektant,

OD IDEJE DO GRADNJE

drugega (na primer služnostne pogodbe, soglasja sosedov ipd.) pa
praviloma investitor. Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo. V kolikor je
vpis že izveden, lastništva ni treba
dokazovati, če je seveda investitor
tudi lastnik zemljišča.

V kakšnem roku
mora upravni organ
podati zahtevek za
dopolnitev vloge

Č

e je vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja
nepopolna ali nerazumljiva, mora upravni organ v skladu z
Zakonom o splošnem upravnem
postopku v roku petih delovnih dni
zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo. Tega roka pa vsi referenti
ne upoštevajo in velikokrat se zgodi,
da dajo zahtevek za dopolnitev šele
po preteku meseca ali dveh, kar je
nedopustno.
Ko investitor dostavi dopolnitev
projektne dokumentacije in dodatna dokazila, ki jih je zahteval upravni organ, je vloga popolna. Rok za
izdajo odločbe, gradbenega dovoljenja, je 30 dni, če gre za t. i. skrajšani ugotovitveni postopek, in 60
dni, če gre za t. i. posebni ugotovitveni postopek. V primeru izdaje
gradbenega dovoljenja je največkrat potreben posebni ugotovitveni
postopek.

če so podani upravičeni razlogi za
podaljšanje.

Kdaj je na občini
treba oddati vlogo za
odmero komunalnega
prispevka

V

logo za odmero komunalnega prispevka lahko investitor odda že pred vložitvijo zahtevka za izdajo gradbenega
dovoljenja. Lahko pa sam tega ne
stori, ampak v vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja navede, da naj
ta zahtevek v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve. Potrdila o plačanem komunalnem prispevku upravni enoti ni
treba predložiti, saj mora upravni
organ ta podatek pridobiti od občine.

Kaj je osnova za
odmero komunalnega
prispevka

S

kladno s Pravilnikom o
merilih za odmero komunalnega prispevka so merila, ki se navedejo tudi v programu
opremljanja, naslednja:
• površina stavbnega zemljišča,
• neto tlorisna površina objekta,
• opremljenost stavbnega
zemljišča s komunalno opremo,
• namembnost objekta in
• izboljšanje opremljenosti
stavbnega zemljišča s
komunalno opremo.

Ali je možno rok za
dopolnitev vloge
tudi podaljšati

V katerih primerih
je treba pridobiti
služnostno pravico

A, v skladu z Zakonom o
splošnem upravnem postopku se rok, ki ga je določila uradna oseba, ki vodi postopek, in s predpisi določen rok, ki
ga je mogoče podaljšati, lahko podaljšata na prošnjo, ki jo vloži prizadeta oseba pred iztekom roka,

lužnostno pravico je treba
pridobiti, v kolikor bo izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (na
vodovodno omrežje, cesto ipd.) potekala prek zemljišč, ki niso v lasti
investitorja. To pravico je treba pridobiti, če bo investitor, na primer,

D

S

polagal cevi ali kable prek sosednjega zemljišča, uporabljal dovozno pot, ki poteka prek tujega zemljišča itd. Pogodbe o ustanovitvi
služnosti morajo biti notarsko overjene, služnost pa se vpiše tudi v Zemljiško knjigo.
Potek teh priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo praviloma določijo upravljavci gospodarske javne infrastrukture v soglasjih
za priključitev. Komunalno podjetje,
na primer, v tem soglasju natančno
določi mesto priključitve na vodovod in kanalizacijo.
Investitorjem zato svetujemo, da
natančno preberejo, kaj so upravljavci glede mest priključitve določili v soglasjih in se morebiti dogovorijo za druga mesta priključitve.
Velikokrat se namreč dogaja, da
kasneje ne morejo pridobiti služnostne pravice in je zato treba projektno dokumentacijo spreminjati.

Kaj se zgodi, če se
sosed ne strinja z
nameravano gradnjo

S

oglasje soseda kot stranke
v postopku je obvezno, če
bo investitorjev objekt od
parcelne meje oddaljen manj, kot
določa prostorski akt. Če v takem
primeru sosed soglasja h gradnji
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ne da, investitor ne bo dobil gradbenega dovoljenja. V kolikor je torej v prostorskem aktu navedeno,
da mora biti najbolj izpostavljen del
objekta od parcelne meje oddaljen
najmanj štiri metre, sicer je potrebno h gradnji pridobiti soglasje mejaša, potem mora tak odmik znašati najmanj štiri metre. Če znaša
le tri metre in sosed ne da soglasja,
gradbeno dovoljenje ob tem odmiku ne bo izdano.
Soglasje soseda kot stranke v
postopku pa ni obvezno, če bo investitorjev objekt od parcelne meje
oddaljen najmanj toliko, kot določa prostorski akt oziroma drugi (na
primer požarno-varstveni) predpisi.
Projektant mora v skladu z Uredbo
o območju za določitev strank v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja v projektni dokumentaciji
prikazati to območje za določitev
strank, ki se izračuna po posebnih
matematičnih formulah. Namen te
uredbe je v tem, da so v strnjenem
naselju vsaj najbližji sosedje seznanjeni z nameravano gradnjo.

Obstaja kar nekaj prostorskih
aktov, ki dopuščajo gradnjo tudi v
oddaljenosti le meter ali dva metra
od parcelne meje in to brez soglasja soseda. V preteklosti se je tako
pogosto dogajalo, da je investitor
pričel z gradnjo objekta le dva metra od parcelne meje, sosed, ki je,
na primer, že imel zgrajen objekt tik
ob meji, pa o tem sploh ni bil obveščen, čeprav je bilo jasno, da njegovi dnevni prostori v starem objektu po izvedeni novogradnji ne bodo
dovolj osvetljeni.
Takih nepravilnosti bi naj bilo v
prihodnje manj, saj bodo sosedje že v postopku izdaje gradbenega dovoljenja imeli možnost podati
svoje pripombe. Vsekakor je po novem strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v strnjenem naselju (nekajkrat) več. Če pa bodo
želele dokazati, da bo nameravan
poseg v prostor bistveno poslabšal
njihovo kakovost bivanja, bodo za
to morale predložiti dokaze.
V kolikor investitor na upravno
enoto soglasja h gradnji ne dosta-

vi skupaj s projektno dokumentacijo, bo upravni organ sklical ustno
obravnavo, na katero bo povabil vse
take stranke v postopku. V kolikor
lahko investitor soglasje h gradnji,
ki ga sosed overi na upravni enoti
ali pri notarju, pridobi že prej, mu
to vsekakor priporočamo. Na tak
način lahko namreč precej pospeši postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

Ali je tudi občina
stranka v postopku
izdaje gradbenega
dovoljenja

D

A, v skladu z Zakonom o
graditvi objektov mora
po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pristojni
upravni organ za gradbene zadeve

o tem nemudoma obvestiti občino,
na območju katere je nameravana
gradnja, in jo pozvati, da v osmih
dneh prijavi svojo udeležbo v postopku. Pristojni upravni organ za
gradbene zadeve obvestilu priloži
povzetek podatkov o nameravani gradnji iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, to je dodaten izvod vodilne mape.

Kako dolgo je
gradbeno dovoljenje
veljavno

V

primeru manj zahtevnega
objekta, kakršen je stanovanjski objekt, je veljavnost gradbenega dovoljenja
dve leti. To pomeni, da mora investitor pričeti z gradnjo v roku dveh
let od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, sicer preneha veljati. Njegovo veljavnost je možno tudi podaljšati, vendar največ dvakrat in to skupaj največ za dve leti.

Kaj pa mlade
družine

M

lade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem, so plačila takse
gradbenega dovoljenja oproščene.
Za mlado družino se šteje družina
z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let
ne glede na starost otrok ali 35 let in
še noben otrok ni šoloobvezen. Za
stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in
otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.

Mojca Klemenčič Manič, univ. dipl. ekon.
INGRA, Stanislav Klemenčič s.p.
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