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Gradbeno dovoljenje za enostaven oz. nezahteven objekt 

 

 

Osnovni pogoj, da lahko pričnemo z gradnjo je pridobitev gradbenega dovoljenja. Slednjega moramo 

pridobiti za novogradnjo, rekonstrukcijo, prizidavo in spremembo namembnosti. 

Kaj je gradbeno dovoljenje? 

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero se investitorju  dovoljuje gradnja. Gradbeno 

dovoljenje  na podlagi zahteve investitorja in ustrezne projektne dokumentacije izda 

pristojna Upravna enota.  

Kdaj ga moramo pridobiti? 

Obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja pred pričetkom gradnje je odvisna od 

zahtevnosti gradnje in namembnosti objekta. 

Objekte glede na zahtevnost delimo na: 

- ENOSTAVNE OBJEKTE 

- NEZAHTEVNE OBJEKTE 

- MANJ ZAHTEVNE OBJEKTE 

- ZAHTEVNE OBJEKTE 

Z gradnjo brez gradbenega dovoljenja lahko pričnemo le v primeru, da bomo gradili objekt, ki se po zahtevnosti in 

namembnosti razvršča med ENOSTAVNE OBJEKTE. 

 Glede na to, da v praksi največ težav predstavlja delitev objektov na enostavne in nezahtevne, se bomo v 

nadaljevanju posvetili tem objektom. 

 SPLOŠNA MERILA 

Objekt-stavba se med ENOSTAVNE objekte razvršča, če izpolnjuje naslednja splošna merila: 

- ima samo eno etažo, 

- njena višina ne presega 4m (merjeno od kote terena do najvišje točke (sleme)), 

- njena globina ne presega 1m, 

- njen nosilni razpon ne presega 4m. 

Objekt-stavba se med NEZAHTEVNE objekte razvršča, če izpolnjuje naslednja splošna merila: 

- ima samo eno etažo, 

- njena višina ne presega 6m (merjeno od kote terena do najvišje točke (sleme)), 

- njena globina ne presega 2m, 

- njen nosilni razpon ne presega 5m. 
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Za razvrščanje objektov med enostavne in nezahtevne moramo upoštevati še klasifikacijo objektov glede na 

namembnost.  

Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti zgrajeni na način, da funkcionalno in fizično niso povezani z 

ostalimi objekti. 

Primer : 

 

stavba 6x4m, h=5,3m                                                                               stavba 5x4m, h=3,9m 

Na razvrstitev objekta med enostavne oz. nezahtevne vplivajo torej: 

- namembnost, 

- površina, 

- zunanje dimenzije in 

- nosilni razpon 

UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV 

 

Pomembno: 

Kljub temu, da za enostavni objekt ne potrebujemo gradbenega dovoljenja smo kot investitor dolžni 

upoštevati prostorsko ureditvene pogoje za predmetno lokacijo ter vso ostalo gradbeno 

zakonodajo.  

 

Za dodatna pojasnila klikni na spodnjo povezavo oz. obišči Energetsko svetovalno pisarno LENDAVA. 

                                                   Pripravil:  

                                                  PI  Miran Kreslin, energetski svetovalec mreže ENSVET 

VIRI: GZ, Uredba o razvrščanju objektov, tehnična smernica TSG-V-006:2018  

KLIK 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1900?sop=2018-01-1900

