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Številni projektanti žal še ve-
dno trdijo, da PZI v primeru 
gradnje hiše ni potreben, 

vendar to ni bilo res niti pred zadnji-
mi spremembami Zakona o graditvi 
objektov. Novela Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1B), ki smo jo zače-
la uporabljati aprila 2008, je glede 
PZI spremenila zgolj to, da zdaj v za-
konu izrecno piše, da mora biti na 
gradbišču ves čas gradnje na vpo-
gled vsaj en izvod gradbenega do-
voljenja ter vsaj tisti del projekta za 
izvedbo, ki je potreben glede na tre-
nutno stanje izvajanja gradnje.

O dokumentaciji, ki je potrebna 
za gradnjo enostanovanjske hiše, je 
bilo že veliko napisanega. A zako-
nodajalec z nenehnimi sprememba-
mi zakonskih in podzakonskih aktov 
vneto skrbi za to, da je ta temati-
ka zmeraj aktualna. Novela Zako-
na o graditvi objektov (ZGO-1B) 
in nov Pravilnik o projektni doku-
mentaciji namreč uvajata kar ne-
kaj novosti. 

Tokrat predstavljamo predvsem 
novosti, ki jih je prinesel lani sprejet 
Pravilnik o projektni dokumenta-
ciji (Uradni list RS, št. 55/2008). Ne-
koliko podrobneje bomo za primere 
enostanovanjskega objekta opisali 
dokumentacijo, ki je namenjena pri-
dobitvi gradbenega dovoljenja, do-
kumentacijo, ki je potrebna za samo 
izvajanje gradnje, ter tisto, ki se zah-

Nujna projektna dokumentacija
pri gradnji enostanovanjske hiše

Pri gradnji hiše 
sta potrebni dve 

vrsti projektne 
dokumentacije 

in sicer projektna 
dokumentacija 

PGD (projekt 
za pridobitev 
gradbenega 

dovoljenja) 
in projektna 

dokumentacija 
PZI (projekt za 

izvedbo). Žal 
investitorji pogosto 

ne vedo, da je 
PGD namenjen 

zgolj upravnemu 
postopku 

pridobitve 
gradbenega 

dovoljenja, ne pa 
tudi izvajanju del, 

kar je razvidno 
že iz samega 

naziva projekta. 
Po pridobitvi 
gradbenega 

dovoljenja zato 
investitor ne 

more kar pričeti z 
gradnjo, ampak 

mora pridobiti 
še PZI. Ta projekt 

je potreben ne 
glede na to, ali 

investitor gradi v 
lastni režiji ali ne. 

teva v postopku pridobitve uporab-
nega dovoljenja.

Projekt za 
pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja (PGD)

Skladno z Zakonom o gra-
ditvi objektov je PGD sis-
tematično urejen sestav 

takšnih načrtov, na podlagi katerih 
je pristojnemu upravnemu organu 
omogočeno, da presodi vse oko-
liščine, ki so pomembne za izda-
jo gradbenega dovoljenja. Namen 
PGD je torej le pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, zato je njegova 
vsebina precej skopa in za gradnjo 
objekta ne zadostuje. PGD je le del 
dokumentacije, ki upravnemu orga-
nu dokazuje, da so izpolnjeni vsi for-
malni pogoji, da lahko izda gradbe-
no dovoljenje. 

V skladu s 35. členom Pravilnika 
o projektni dokumentaciji veljajo 
za enostanovanjske stavbe nekate-
re posebnosti. Skladno s tem pra-
vilnikom vsebuje PGD za enostano-
vanjsko stavbo:
•  vodilno mapo,
• načrt arhitekture,
• namesto načrta gradbenih 
 konstrukcij pa le izjavo 
 odgovornega projektanta, da 

 bo objekt mehansko odporen 
 in stabilen.

Projekt za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja (PGD) za enostano-
vanjski objekt tako vključuje poleg 
vodilne mape še načrt arhitekture v 
merilu 1:100, namesto načrta grad-
benih konstrukcij le izjavo odgovor-
nega projektanta in elaborate, med 
katere spada, na primer, geodetski 
načrt. Tak projekt torej investitor 
vloži na upravno enoto. Ostala pro-
jektna dokumentacija (načrt grad-
benih konstrukcij, načrt električnih 
inštalacij in električne opreme, na-
črt telekomunikacijskih inštalacij in 
opreme, načrt strojnih inštalacij in 
strojne opreme) pa je seveda tudi 
obvezna, vendar je upravni organ 
pri izdaji gradbenega dovoljenja za  
enostanovanjski objekt ne zahteva, 
saj spada v PZI.

 

Projekt za 
izvedbo (PZI)

Projekt za izvedbo (PZI) je 
projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja, ki pa je 

dopolnjen s podrobnimi  načrti, na 
podlagi katerih se v skladu s pogo-
ji iz gradbenega dovoljenja gradnja 
lahko izvede. Pogosto se izdela so-
časno s PGD, lahko pa tudi potem, 
ko je gradbeno dovoljenje že izda-
no. Sestavljajo ga načrti podrob-
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nejših tehničnih rešitev in detajlov, 
ki nadgrajujejo posamezne načrte 
projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Namenjen je izvedbi gra-
dnje in tudi zakonodaja določa, da 
se morajo dela izvajati po projektu 
za izvedbo. Skladno z novelo Zako-
na o graditvi objektov (ZGO-1B) 
je ves čas gradnje treba zagotoviti, 
da je na gradbišču na vpogled vsaj 
en izvod gradbenega dovoljenja ter 
vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki 
je potreben glede na trenutno sta-
nje izvajanja gradnje.

V skladu s 36. členom Pravilnika 
o projektni dokumentaciji (Uradni 
list RS, št. 55/08) veljajo za enosta-
novanjske stavbe nekatere poseb-
nosti. V tem pravilniku je glede PZI 
navedeno, da za enostanovanjsko 
stavbo vsebuje načrte podrobnejših 
tehničnih rešitev in detajlov. Med-
tem ko je vsebina vodilne mape 
PZI v primerjavi s tisto v PGD pre-
cej okrnjena, morajo biti načrti to-
liko bolj podrobni, saj se na osno-
vi PZI izvajajo dela. V načrtih lahko 
odgovorni projektant uporabi posa-
mezne sestavine (na primer risbe, 
bistvene izračune, analize) načrtov 
projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ali se nanje samo skli-
cuje, pri čemer pa mora jasno in 
natančno označiti, v katerem delu 
projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja so te sestavine. Sestavni 
del načrtov so lahko tudi delavniški 
in drugi tovarniški načrti, če je to po-
trebno za izvedbo gradnje.

Projekt za izvedbo (PZI) za eno-
stanovanjski objekt tako skladno 
s Pravilnikom o projektni doku-
mentaciji vključuje podrobneje ob-
delane načrte (največkrat v merilu 
1:50 in ne v 1:100 kot v PGD). Na-
črte PZI za enostanovanjski objekt 
predstavljajo načrt arhitekture, na-
črt gradbenih konstrukcij, načrt ele-
ktričnih inštalacij in električne opre-
me, načrt telekomunikacijskih in-
štalacij in opreme ter načrt strojnih 
inštalacij in strojne opreme. Ti načrti 
so bolj detajlno izdelani in med dru-
gim vsebujejo tudi natančen popis 
del s projektantskim predračunom 
in razne detajle, pomembne za sa-
mo izvajanje del.

Nekateri napačno menijo, da PZI 
v primeru gradnje v lastni režiji ni po-
treben. To nikakor ne drži. Zakon-
ski in podzakonski akti s področja 
gradnje namreč nikjer ne predpisu-
jejo, da v primeru gradnje v lastni 
režiji PZI ne bi bil potreben. To med 
drugim preverjajo tudi gradbeni in-
špektorji. 

Dolžnost investitorja, ki gradi 
enostanovanjski objekt, je tudi za-
gotoviti gradbeni nadzor. To mo-
ra storiti najpozneje z dnem, ko se 
začne s pripravljalnimi deli na grad-
bišču. Gradbeni nadzor zaupa nad-
zorniku, ki je lahko projektant (na 
primer njegov projektant PGD oz. 
PZI) ali izvajalec, ki pa ne sme izva-
jati gradnje na istem objektu. Nalo-
ga nadzornika je, da nadzoruje, ali 
se objekt gradi v skladu s PGD in 
PZI. Če odgovorni nadzornik med 
gradnjo ugotovi, da je prišlo do ne-
skladja med projektom za izvedbo 
in gradbenimi predpisi ali da kako-
vost vgrajenih gradbenih in drugih 
proizvodov, inštalacij, tehnoloških 
naprav in opreme ter uporabljenih 
postopkov ni dokazana z ustreznimi 
dokumenti, mora v skladu z zako-
nodajo o tem takoj obvestiti gradbe-
nega inšpektorja in investitorja. 

projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ugotovi, da je bila gra-
dnja izvedena v skladu z gradbenim 
dovoljenjem.

Nadzornik mora biti pri gradnji 
prisoten in je tako s samim potekom 
gradnje seznanjen. Ni pa nujno, da 
je pri gradnji zmeraj prisoten tudi 
odgovorni vodja projekta (če ga in-
vestitor ne imenuje za nadzornika). 
Novela ZGO-1B je dala odgovorne-
mu vodji projekta posebno pravico, 
saj lahko nadzoruje, ali se gradnja 
objekta izvaja v skladu s projektom 
za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. To pomeni, da lahko odgovorni 
vodja projekta PGD kadarkoli pri-
de na gradbišče. Če med gradnjo 
objekta ugotovi neskladje, mora o 
tem takoj obvestiti investitorja, če 
pa se ugotovljene pomanjkljivosti 
kljub njegovim ugotovitvam in opo-
zorilom ne odpravijo, mora o tem 
obvestiti tudi pristojnega gradbene-
ga inšpektorja. 

Bistvena novost je tudi, da mo-
rajo investitor, izvajalec in nadzor-
nik odgovornemu vodji projekta in 
odgovornim projektantom omogo-
čiti dostop in preglede na gradbi-
šču ter vpogled v vso dokumen-
tacijo, ki se nanaša na izvajanje 
gradnje. Namen te zakonske spre-
membe je v tem, da se morebitne 
nepravilnosti ugotovijo čim prej, da 
jih je možno pravočasno odpraviti. 
Kot sem že zapisala, mora investi-

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

INGRA Stanislav Klemenčič, s. p.
Črešnjevci 88 a, 9250 G. Radgona
T: 02 564 91 00, F: 02 564 91 04
S: www.ingra.si, E: info@ingra.si

+ katalog 300 stanovanjskih hiš
+ projektiranje vseh vrst objektov 
+ izdelava dokumentacije PGD in PZI

Ker samo enkrat gradimo.

tor za pridobitev uporabnega do-
voljenja med drugim predložiti tu-
di izjavo odgovornega projektanta. 
Obstaja pa velika verjetnost, da od-
govorni projektant te izjave ne bo 
mogel dati, če ga investitor s po-
tekom gradnje ne bo seznanjal. To 
pa pomeni, da uporabno dovoljenje 
brez izjave odgovornega projektan-
ta ne bo izdano. 

Zaenkrat so še zmeraj precej red-
ki tisti investitorji enostanovanjskih 
objektov, ki pridobivajo uporabna 
dovoljenja, pa tudi kontrole je ma-
lo, razen ko pride do prijave grad-
benemu inšpektorju. V bodoče pa 
lahko vsekakor pričakujemo, da bo-
do predpisi na tem področju posta-
li strožji, saj obstaja zelo veliko ne-
skladnih (in nevarnih) gradenj. Tudi 
zato je nadvse priporočljivo zidati 
tak objekt, za katerega je bilo izda-
no gradbeno dovoljenje, in pri tem 
s skrbno izbranimi izvajalci paziti še 
na to, da je grajen skladno s pred-
pisi. Ne samo, da v takih primerih ni 
težav z inšpekcijskimi pregledi, am-
pak je poskrbljeno tudi za to, kar je 
najpomembneje – da kasneje biva-
mo v objektu, ki je varen.

Pridobitev 
uporabnega 
dovoljenja

V primeru gradnje enosta-
novanjskega objekta je 
postopek pridobitve upo-

rabnega dovoljenja še vedno ze-
lo poenostavljen. Zahtevi za izdajo 
uporabnega dovoljenja je treba po-
leg geodetskega načrta novega sta-
nja zemljišča (to je z vrisanim novim 
objektom) priložiti izjavo projektanta 
in nadzornika, da je takšna stavba 
zgrajena v skladu s predpisi. 

Skladno z določili Zakona o gra-
ditvi objektov mora investitor zah-
tevo za izdajo uporabnega dovo-
ljenja na upravno enoto vložiti naj-
pozneje v osmih dneh po prejemu 
obvestila izvajalca, da je gradnja 
končana, in ko skupaj z odgovornim 
nadzornikom in odgovornim vodjo 


