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LEGALIZACIJSKE SHEME PO GRADBENEM 
ZAKONU 

 
 
 

GRADBENI ZAKON (URADNI LIST RS, ŠT. 61/17 IN 72/17 – POPR.)   

1. OBJEKTI PRED LETOM 1968 (118. člen) 

2. OBJEKTI PRED LETOM 1998 (117. člen) 

3. OBJEKTI PRED UVELJAVITVIJO GZ (114. do 116. člen) 

4. MANJŠA ODSTOPANJA PRI OBSTOJEČIH OBJEKTIH (113. člen) – ne velja za 

nezahtevne objekte 
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1. OBJEKTI PRED LETOM 1968 (118. ČLEN) – I. 

 
POGOJI: 

1. stavbe (in GIO) zgrajene pred 31. 12. 1967 

1. enostanovanjske stavbe, zgrajene z GD pred 1. 1. 2003, če so bile 1.1.2003 v uporabi in evidentirane v ZK (zem. katastru) 

2. GJI, zgrajeni pred 25. 6. 1991 

3. Objekti, zgrajeni na podlagi priglasitve del pred 9. 11. 1996 

2. namembnost se ni bistveno spremenila 

3. objekti evidentirani v zemljiškem katastru 

 

 

Upravna enota Maribor 

Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Referat za gradbene zadeve 

3 



 
1. OBJEKTI PRED LETOM 1968 (118. ČLEN) – II. 

 
 

• zadošča evidentiranje objektov v zemljiškem katastru (do 1. 1. 2003 ali kasneje v katastru stavb) 

• dokazovanje obstoja objekta, časa gradnje (vsi dokazi po ZUP – potrdila, listine, izjave izvedencev, prič, 

ogledi objektov,  aeroposnetki, …) 

• v celoti se uporablja197., 198. člen ZGO-1 in 124. člen ZGO-1B 

• domneva izdanega GD in UD velja že po samem zakonu (odločba sploh ni potrebna – na zahtevo 

stranke) 

• NOVOST - namesto potrdila se izda odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja 

Upravna taksa: za vlogo (TŠ 1) in odločbo (TŠ 3) = 22,60 EUR  
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2. OBJEKTI PRED LETOM 1998 (117. ČLEN) – I. 
 
Objekt zgrajen brez GD pred 1.1.1998 in od tega datuma obstaja: 

• v enakem obsegu 

• bistveno enake namembnosti na istem mestu in 

• Stavba - evidentirana v katastru stavb (pogoj evidentiranosti ne zadošča, kadar stavba nima 

katastrskega vpisa (je samo vris) ali če je stavba samo v REN) !!! 

• če je objekt gosp. javne infrastrukture – v katastru GJI 

 

IZDA SE DOVOLJENJE ZA OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA 
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2. OBJEKTI PRED LETOM 1998 (117. ČLEN) – II. 

Zahtevi se priloži: 

1. dokazilo o pravici gradnje (35. člen GZ) 

2. posnetek obstoječega stanja (tloris, prerez in dimenzije objekta, … ni zahtevan podpis poobl. arhitekta ali inženirja) 

3. dokazilo o plačanem KP (oziroma izpolnjene investitorjeve obveznosti) 

4. dokazilo o daljšem obstoju objekta (da je bil zgrajen pred 1.1.1998) – dokazila po ZUP (priče, ogledi, aeroposnetki, …) 

 

Upravna taksa:  za vlogo (TŠ 1) in odločbo (TŠ 3) = 22,60 EUR  

V nobenem primeru se odločba ne izda, če gre za NEVAREN OBJEKT (izrečen inšpekcijski ukrep) !!! 
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2. OBJEKTI PRED LETOM 1998 (117. ČLEN) – III. 

• nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo se računa samo za nedovoljeni del !!! 

• plačilo degradacije in uzurpacije – obročno odplačilo (do 12 mes/pos. obrok min. 100 EUR) – izdaja dovoljenja po plačilu 1. 

obroka (7. odst. 43. čl. GZ) – NOVO !!! 

• skladnost s PA, predpisi mnenjedajalcev in komunalna opremljenost (torej tudi pravica graditi za KO) se ne preverjajo 

• objekt mora biti dokončan (ne samo zgrajen do faze grobih gradbenih del) 

• pogojna veljavnost dovoljenja: razveljavitev na zahtevo vlade ali občine (brez odškodninske odgovornosti) – zavarovanje JI 

• vpis pogojne veljavnosti: pisno posredovanje UE na GURS – vpiše se v zemljiški kataster 

• pogojno legaliziran objekt se lahko prizida, spremeni namembnost – z GD 

• legalizacija pokrije tudi neskladne gradnje, čeprav imajo GD 
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Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Referat za gradbene zadeve 

7 



 
2. OBJEKTI PRED LETOM 1998 (117. ČLEN) – IV. 

 

• Za objekte daljšega obstoja, za katere je bilo izdano to dovoljenje se šteje, da NISO 

nelegalni ali neskladni in da imajo v času veljavnosti dovoljenja UPORABNO 

DOVOLJENJE !!! 
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3. OBJEKTI PRED UVELJAVITVIJO GZ  
(114. DO 116. ČLEN) – I. 

Veljal bo samo 5 let 

POGOJ ZA UVEDBO POSTOPKA: 

• stavba do faze grobnih gradbenih del je pogoj za uvedbo postopka oziroma 

• dokončanje (bistvene zahteve) stavbe je pogoj za izdajo odločbe 

• ROK za vložitev zahteve:  5 let od uveljavitve GZ (17.11.2017) 

• stavba mora biti evidentirana v katastru stavb (vsi podatki iz 73. člena ZEN) 

• geodetski načrt, ki je del vloge, zadostuje le za uvedbo postopka, pogoj je evidentiranje (napotitev stranke na evidentiranje –

predhodno vprašanje - prekinitev postopka) 

 

 Upravna taksa:  za vlogo (TŠ 1) in odločbo po tar. št. 42 (za UD - za enostanovanjsko stavbo še 9,10 EUR; za ostale stavbe 

0,05% od obračunske vrednosti objekta oz. max. 271,80 EUR) 
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3. OBJEKTI PRED UVELJAVITVIJO GZ  
(114. DO 116. ČLEN) – II. 

Zahtevi se priloži: 

1. podatki o vlagatelju zahteve 

2. dokazilo o obstoju gradnje in podatki o gradnji (št. parcele, K.O.) 

3. dokazilo o pravici gradnje (35. člen GZ) 

4. mnenja mnenjedajalcev 

5. dokumentacija za legalizacijo ** 
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3. OBJEKTI PRED UVELJAVITVIJO GZ  
(114. DO 116. ČLEN) – III. 

DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJO ** (115. člen GZ) 

 os. ime + podpis poobl.  arhitekta/inženirja, ki je izdelal dokumentacijo (pri NZ objektu ni treba podpisa PA/PI na 

dokumentaciji); 

 zemljiškokatastrski prikaz, če je objekt evidentiran oz. geodetski načrt z vrisanim objektom, če ta ni evidentiran (prekinitev 

postopka – napotitev stranke na evident. na GURS); 

 opis objekta, vrsto objekta (pri stavbah ter GIO - klasif. številko);  

 razvrstitev objekta glede na njegov namen; 

 min. 4 fotografije (nadzemni objekt - iz vseh strani; stavba – vse strani fasade); 

 posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta. 
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3. OBJEKTI PRED UVELJAVITVIJO GZ  
(114. DO 116. ČLEN) – IV. 

POSTOPEK: 

o UE izda vlagatelju odločbo o odmeri nadomestila za uzurpacijo in degradacijo 

o Prekinitev postopka – do predložitve dokazila o plačilu (celotni znesek ali 1. obrok) – v 

nasprotnem primeru ZAVRŽENJE (v 30. dneh od pravn. odločbe) 

o UE pošlje kopijo zahteve in dokumentacijo za legalizacijo prist. občini – odmera KP (če ta 

še ni bil odmerjen/plačan) 
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3. OBJEKTI PRED UVELJAVITVIJO GZ  
(114. DO 116. ČLEN) – V. 

Zahtevi za legalizacijo se ugodi, če je: 

 objekt skladen z velj. predpisi ali s predpisi v času gradnje objekta, ki se legalizira 

 podpisana dokumentacija za legalizacijo (PA/PI) – razen pri NZ objektih 

  pridobljena vsa mnenja mnenjedajalcev   

  plačan KP 

  izkazana pravica graditi (35. čl. GZ) 

  stavba evidentirana v katastru stavb (če ne – prekinitev UE – napotitev na evidentiranje) 

  zagotovljena min. komunalna oskrba objekta 

 

IZDA SE ODLOČBA O LEGALIZACIJI OBJEKTA !!! 
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3. OBJEKTI PRED UVELJAVITVIJO GZ  
(114. DO 116. ČLEN) – VI. 

 

IZJEMA (glede ugotavljanja skladnosti z velj. predpisi ali s predpisi v času gradnje objekta, ki se legalizira) – 

6. točka 116. člena GZ 

Zahtevi za legalizacijo se ugodi, če je: 

• objekt izveden na kmetijskem zemljišču z bonitetno oceno, nižjo od 40 (samo kmetij. zemlj., ne 

tudi gozdno zemlj. !!!) – podatki o boniteti na GURS 

• in je občina v predhodni lokacijski preveritvi, izvedeni v skladu s predpisom o urejanju 

prostora, odobrila legalizacijo objekta 

 

 

 

 

 

Upravna enota Maribor 

Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Referat za gradbene zadeve 

14 



NEZAHTEVNI OBJEKTI  
PO UREDBI O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV  

(URADNI LIST RS, ŠT. 37/18)  

Za legalizacijo nezahtevnih objektov ni potrebnega plačila KOMUNALNEGA PRISPEVKA (ki nimajo 

samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta), prav tako 

dokumentacija za legalizacijo ne rabi biti podpisana s strani pooblaščenega arhitekta oziroma inženirja. 

Osnove NZO: 

 Stavba (ena etaža, višina max. 6m, globina max. 2m in nosilni razpon max. 5m) 

 Gradbeni inženirski objekt (višina max. 10m, globina max. 4m in nosilni razpon max. 5 m) 

 Drug gradbeni poseg (višina max. 10m, globina max. 3m, …) 

 Objekt, ki je dan na trg kot proizvod (npr. šotor, …) 

 Oporni zid z ograjo (če vsak zase ne presegata meril za NZO) 

 

Upravna enota Maribor 

Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Referat za gradbene zadeve 

15 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1900


PRIMERI NZO  V  KMETIJSTVU: 
UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV  

IN TEHNIČNA SMERNICA TSG-V-006:2018 (RAZVRŠČANJE OBJEKTOV) 

• 12420  garažne stavbe (površina do 50 m2) 

• 12520  - skladiščne stavbe (površina do 100 m2) – skladiščne stavbe, hladilnice, … 

 - rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine (prostornina do 100 m3) - rezervoarji/cisterne za vodo, … 

 - stolpni silosi za suhe snovi (višina do 10 m) - stolpni silosi za suhe snovi, žitni silosi, … 

• 1271  nestanovanjske kmetijske stavbe, kot so: 

• 12711 stavbe za rastlinsko pridelavo (površina do 150 m2, ne glede na vel. nos. razpona) – rastlinjaki za vrtnine, pokrite drevesnice, … 

• 12712 stavbe za rejo živali (površina do 100 m2, ne glede na vel. nos. razpona) – perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, konjušnice, čebelnjaki, pesjaki, … 

• 12713 stavbe za skladiščenje pridelka: 

• Kmetijski silosi (površina do 100 m2, višina do 10 m) – stolpni kmetijski silosi, … 

• Kleti, vinske kleti (površina do 50 m2, do dve etaži) – zidanice, … 

• Skladišča pridelkov (površina do 150 m2) – kašče, seniki, skednji, koruznjaki, … 

• Kozolci (površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino) 

• 12714 stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (površina do 150 m2) 

• 12740 nadstrešnice (površina do 50 m2) – ki se uporabljajo kot pripadajoči objekt h gl. objektu in same po sebi nimajo opredeljenega stalnega namena 
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PRIMERI NZO  V  KMETIJSTVU: 
UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV  

IN TEHNIČNA SMERNICA TSG-V-006:2018 (RAZVRŠČANJE OBJEKTOV) 

• 24202 drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti: 

• Koritasti silosi (površina od 100 m2 do1.000 m2) 

• Zbiralniki gnojnice in gnojevke (prostornina do 1.000 m3) 

• Gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti (površina od 50 m2 do 200 m2) 

 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST !!! 
 

 

Za več informacij smo vam dosegljivi na tel. št. (02) 22 08 428  

ali na elektronsko pošto ue.maribor@gov.si 
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