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Zadeva: Opozorilo investitorjem oziroma lastnikom nedovoljenih gradenj, ki so v skladu z 

11. �lenom t.i. �rnograditeljskega zakona do 10.10.1993 vložili zahtevo za odlog 
inšpekcijskega ukrepa prisilne izvršbe odstranitve njihovega objekta in vpla�ali 
predpisani depozit 
 
Spoštovani!  
 

Ker se glede na dolo�be 201. �lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 
97/03 – odl.US, 41/03 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 57/04-ZCS-1A in 62/04 – odl.US, 
ZGO-1) tistim investitorjem oziroma lastnikom nedovoljenih (�rnih) gradenj, ki so leta 1993 
vložili zahtevo za odlog prisilne izvršbe in vpla�ali depozit, izteka rok za vložitev zahtev za 
izdajo dovoljenja za legalizacijo njihovih gradenj, po preteku navedenega roka pa bodo 
inšpektorji lahko za�eli ali nadaljevali postopek izvršbe tudi za objekte, za katere je bil 
vpla�an depozit, takih objektov pa je na obmo�ju Republike Slovenije kar precej (cca 4000), 
kar je mogo�e ugotoviti iz podatkov, kolikim investitorjem oziroma lastnikom takšnih objektov 
je bil depozit vrnjen, vas naprošamo, da na svojih spletnih straneh, oglasnih deskah ali na 
drug krajevno obi�ajen na�in objavite naslednje 

 
O B V E S T I L O 

 
Investitorje oziroma lastnike objektov, ki so bili v preteklosti zgrajeni brez predpisanih 
dovoljenj in se zato štejejo za nedovoljene (�rne) gradnje, opozarjamo, da je z dolo�bami 
201. �lena ZGO-1 dolo�eno, da po 1.1.2005 ne glede na to, da so v skladu z 11. �lenom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93, ZUN-�G) vložili zahtevo za odlog inšpekcijskega ukrepa 
prisilne izvršbe odstranitve njihovega objekta in vpla�ali predpisani depozit, ne bodo ve� 
varovani pred takšno prisilno odstranitvijo, razen �e so pri krajevno pristojni enoti že vložili 
oziroma bodo najpozneje do 31.12.2004 vložili zahtevo za njihovo legalizacijo. Investitorji 
oziroma lastniki takih objektov, ki so v obmo�ju Triglavskega narodnega parka, pa morajo 
vložiti zahtevo za legalizacijo najpozneje do 14.1.2005, ker so uredbe o prostorskih 
ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na obmo�ju Triglavskega narodnega 
parka (Uradni list RS, št. 119/02) za�ele veljati 14.1.2003.  
 
Zato vsem takšnim investitorjem priporo�amo, da �imprej, najpozneje pa do 31.12.2004 
oziroma najpozneje do 14.1.2005 pri krajevno pristojni upravni enoti vložijo zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 
 
 

S spoštovanjem!  
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