Korelacijska tabela
1) Naslov predlaganega akta
Gradbeni zakon

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
"Building Code"

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2015-2550-0004

ID predpisa
ZAKO7108

ID izjave
1
(1)

Datum izjave
14.04.2017

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

1.

CELEX oznaka
31992L0043

2.

32000L0060

3.

32006L0123

4.

32011L0092

5.

32014L0052

Naslov predpisa
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike
Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o
storitvah na notranjem trgu
Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o
presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o
spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje

3.2) Skladnost predloga akta s predpisi EU

Nacionalni predpis
1. člen
2. člen
3. člen, odstavek 1, točka
11
3. člen, odstavek 1, točka
15
3. člen, odstavek 1, točka
30
3. člen, odstavek 1, točka
6

3. člen, odstavek 1, točka
7

Datum/ura izpisa: 27.05.2020 00:29

Evropski predpis

Člen 1, odstavek 2, točka b, celex 32011L0092

Opomba
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Pojem nosilca projekta se veže na
definicijo investitorja v GZ

Člen 1, odstavek 6, točka a, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 1, točka a, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 2, točka c, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 2, točka a, celex 32011L0092

Člen 1, odstavek 2, točka c, celex 32011L0092

GZ implementira direktivo samo v
delu, ki se nanaša na gradnje, zato
se po GZ »projekt« nanaša samo
na »gradnjo«, ki je tudi izključno
predmet GZ; na posege, ki niso
gradnja ali ki ne potrebujejo
gradbenega dovoljenja, se
implementacija direktive ne nanaša
in zanje veljajo pravila ZVO-1, ki je
krovni/horizontalni zakon, s katerim
se implementira predmetna
direktiva
Upoštevajoč dejstvo, da se z GZ
integrirata postopek izdaje
gradbenega dovoljenja in presoje
vplivov na okolje, je celovita
odločitev oziroma soglasje za
izvedbo, kot ga opredeljuje
direktiva, gradbeno dovoljenje, ki je
definirano v 3. členu, prvem
odstavku, točki 7
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Nacionalni predpis
4. člen

Evropski predpis
Člen 11, odstavek 3, točka e, celex 32000L0060
Člen 11, odstavek 3, točka f, celex 32000L0060

5. člen
6. člen
7. člen, odstavek 2

Člen 1, odstavek 2, točka f, celex 32011L0092

8. člen, odstavek 1

Člen 31, celex 32006L0123

9. člen
10. člen
11. člen
12. člen
13. člen, odstavek 5

Člen 25, celex 32006L0123

14. člen, odstavek 11

Člen 20, odstavek 1, celex 32006L0123

14. člen, odstavek 13

Člen 23, celex 32006L0123

15. člen
16. člen
17. člen
18. člen
19. člen
20. člen
Datum/ura izpisa: 27.05.2020 00:29

Opomba
Gradbeno dovoljenje je celovita
odločitev, ki se izda na podlagi
mnenja pristojnega mnenjedajalca
(v konkretnem primeru zajezitev in
odvzemov vode ter umetno
napajanje, če se to nanaša na
gradnjo, Direkcije za vode RS)
Gradbeno dovoljenje je celovita
odločitev, ki se izda na podlagi
mnenja pristojnega mnenjedajalca
(v konkretnem primeru zajezitev in
odvzemov vode ter umetno
napajanje, če se to nanaša na
gradnjo, Direkcije za vode RS)
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Člen opredeljuje pristojnost za
izvedbo postopkov presoje vplivov
na okolje, združene s postopki
dovoljevanja gradenj kot pristojnost
Ministrstva, pristojnega za
gradbene zadeve – ta organ je
definiran kot pristojni upravni organ
za gradbene zadeve
Vzpostavljena je obveznost
nadzora gradbene inšpekcije nad
izpolnjevanjem pogojev določenih
v zakonu, med drugim tudi za
opravljanje dejavnosti izvajanja
gradnje (14. člen)
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Edina omejitev glede
multidisciplinarnih dejavnosti, ki se
v zakonu ohranja, je prepoved
opravljanja dejavnosti oz. storitev
izvajalca in nadzornega inženirja;
prepoved ni absolutna (velja samo
za opravljanje storitev na istem
objektu) in je utemeljena zaradi
zagotavljanja nepristranskosti in
neodvisnosti pri opravljanju
nadzora nad gradnjo
Določba 14. Člena GZ za tuje
izvajalce predvideva avtomatično
priznanje pravice do opravljanja
storitev gradbeništva (izvajanje
del), če je ponudnik ustanovljen v
državi članici in če ponudnik v
državi članici ustanavlja podjetje v
RS (hčerinsko podjetje)
Zahteva pa se zavarovanje
odgovornosti, ki je enakovredno in
je lahko sklenjeno v državi sedeža
ali v katerikoli državi članici ter
zagotovitev sodelovanja vodje del,
ki izpolnjuje pogoje po 14. členu
GZ
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Ni prenosa.
Ni prenosa.
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Nacionalni predpis
21. člen
22. člen
23. člen
24. člen
25. člen
26. člen
27. člen
28. člen
29. člen
30. člen
31. člen
32. člen
33. člen
34. člen
35. člen
36. člen
37. člen
38. člen
39. člen
40. člen
41. člen
42. člen
43. člen, odstavek 1,
točka 7

44. člen
45. člen
46. člen
47. člen
48. člen
49. člen
50. člen
51. člen

Evropski predpis

Opomba
Ni prenosa.
Ni prenosa.

Člen 6, odstavek 3, celex 31992L0043

GZ implementira direktivo v delu, ki
se nanaša na obveznosti
pristojnega organa, da odloči o
nameravanem posegu v naravo –
gradnji objekta šele potem, ko se
prepriča, da poseg ne bo imel
škodljivih vplivov. Ukinja se
naravovarstveno soglasje kot
samostojen upravni akt. Strokovni
in metodološki del presoje ostaja
še vedno na ZRSVN (za izdajo gd
je obvezno njihovo mnenje),
upravni del pa se prenaša na UE.
Vse druge faze presoje, kakor tudi
metodologija so urejene v Zakonu
o ohranjanju narave.

Člen 1, odstavek 2, točka a, celex 32014L0052

GZ predvideva integriran postopek
izdaje gradbenega dovoljenja in
presoje vplivov na okolje
Člen 1, drugi odstavek, točka a/2,
celex 32014L0052

Datum/ura izpisa: 27.05.2020 00:29
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Nacionalni predpis
51. člen, odstavek 5

52. člen
53. člen
54. člen

Evropski predpis
Člen 1, odstavek 13, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 2, točka c, celex 32014L0052

Opomba
Peti odstavek 51. člena in sedmi
del zakona;
Člen 1, trinajsti odstavek (novi 10a
člen), Člen 1, drugi odstavek, točka
c, celex 32014L0052
Peti odstavek 51. člena in sedmi
del zakona;
Člen 1, trinajsti odstavek (novi 10a
člen), Člen 1, drugi odstavek, točka
c, celex 32014L0052

Člen 6, odstavek 4, celex 31992L0043

GZ implementira direktivo v delu, ki
se nanaša na postopek prevlade
druge javne koristi nad javno
koristjo ohranjanja narave v delu, ki
se nanaša na določitev faze
postopka izdaje gradbenega
dovoljenja, v kateri se izpelje
postopek prevlade druge javne
koristi nad javno koristjo ohranjanja
narave, ki ga sicer glede pogojev in
uporabljene metodologije ureja
ZON.
Zakon ustrezno naslavlja
sodelovanje javnosti in v tem členu
omogoča vpogled in podajanje
pripomb komurkoli; civilne
iniciative, nevladne organizacije in
njihov status zadevne javnosti pa
obravnava tudi v 55. členu
Zadevna javnost se skladno s
terminologijo Zakona o splošnem
upravnem postopku, ki jo uporablja
tudi predlog zakona, uporablja kot
»stranski udeleženci«
Zakon ustrezno naslavlja
sodelovanje javnosti in v tem členu
omogoča vpogled in podajanje
pripomb komurkoli; civilne
iniciative, nevladne organizacije in
njihov status zadevne javnosti pa
obravnava tudi v 55. členu

55. člen

Člen 1, odstavek 2, točka d, celex 32011L0092
Člen 1, odstavek 2, točka e, celex 32011L0092

56. člen

Člen 1, odstavek 2, točka d, celex 32011L0092
Člen 6, odstavek 2, celex 32011L0092
Člen 6, odstavek 3, celex 32011L0092
Člen 6, odstavek 4, celex 32011L0092

57. člen

Člen 7, celex 32011L0092

58. člen, odstavek 1

Člen 1, odstavek 2, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 8, točka c, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 2, točka c, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 9, celex 32014L0052

58. člen, odstavek 3

58. člen, odstavek 5
59. člen
60. člen, odstavek 5
60. člen, odstavek 6

Člen se v celoti sklicuje na zakon o
varstvu okolja, v katerem je
celovito implementiran postopek
čezmejne presoje

Člen 1, deveti odstavek (novi 8a
člen),

Člen 9, odstavek 2, celex 32011L0092
Člen 1, odstavek 10, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 2, točka c, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 10, celex 32014L0052
Člen 1, odstavek 2, točka c, celex 32014L0052

61. člen
62. člen
63. člen
64. člen
65. člen
Datum/ura izpisa: 27.05.2020 00:29
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Nacionalni predpis
66. člen
67. člen
68. člen
69. člen
70. člen
71. člen
72. člen
73. člen
74. člen
75. člen
76. člen
77. člen
78. člen
79. člen
80. člen
81. člen
82. člen
83. člen
84. člen
85. člen
86. člen
87. člen
88. člen
89. člen
90. člen
91. člen
92. člen
93. člen
94. člen
95. člen
96. člen
97. člen
98. člen
99. člen
100. člen
101. člen
102. člen
103. člen
104. člen
105. člen
106. člen
107. člen
108. člen
109. člen
110. člen
111. člen
112. člen
113. člen
114. člen
115. člen
116. člen
117. člen
Datum/ura izpisa: 27.05.2020 00:29

Evropski predpis

Opomba
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Nacionalni predpis
118. člen

Datum/ura izpisa: 27.05.2020 00:29

Evropski predpis

Opomba
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