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IZDANA GRADBENA DOVOLJENJA 
Kontaktna oseba na UMAR: Janez Kušar 

PODROCJE RAZVOJA Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja – Prostorski razvoj  

OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Gradbeno dovoljenje za stavbo je odlocba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero predpiše pogoje, 
ki jih je treba pri gradnji upoštevati. 
Stavba je objekt z enim ali vec prostori, v katere clovek lahko vstopi in so namenjeni za prebivanje ali opravljanje 
dejavnosti. 
Stanovanjska stavba  je stavba, v kateri se vsaj polovica uporabne površine uporablja za prebivanje. 
Nestanovanjska stavba je stavba, v kateri se vec kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti. 
Novogradnja ali povecava je gradnja novega objekta oz. izvajanje del, s katerimi se zgradi nov objekt ali dozida/nadzida 
že obstojeci objekt ali pa taka dela, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta. Nadomestna gradnja se 
šteje za novogradnjo. 
Sprememba namembnosti  je posledica izvedbe del, s katerimi se spremeni raba celega objekta ali dela objekta tako, 
da se z njo spremeni vpliv objekta na okolico, vendar pri tem ne gre za gradnjo. 
Površina stavbe obsega vsoto površin vseh etaž stavbe. Doloca jo veljaven tehnicni predpis. 
Stanovanje je vsaka gradbeno povezana celota, namenjena za stanovanje in ima eno ali vec sob z ustreznimi 
pomožnimi prostori (kuhinjo, kopalnico, stranišcem, predsobo, shrambo itd.) ali je brez njih ter ima vsaj en posebni vhod. 
Število stanovanj je prikazano po dveh razlicnih metodologijah in sicer v število stanovanj po obcinah do leta 2002 niso 
vkljucena pocitniška stanovanja medtem, ko je število pošitniških stanovanj v letu 2002 in po njem vkljuceno v število 
stanovanj. Podatki o številu stanovanj za celo državo pa so preracunani za celo serijo podatkov tako, da so med 
stanovanja šteta tudi pocitniška stanovanja. Med stanovanji niso prikazana stanovanja v stavbah za posebne namene 
(kot so npr. domovi za ostarele, študente, delavce itd.). 
V površino stanovanj so vštete uporabne površine sob, kuhinj in pomožnih prostorov, površine zaprtih teras, verand in 
tudi površine pod vgrajenimi omarami. Površine kleti, podstrešij, ki niso primerna za bivanje, in tudi površine skupnih 
prostorov v vecstanovanjskih stavbah pa v tem podatku niso upoštevane. 
 

Podrobnejša metodološka pojasnila: Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, SURS, Metodološka pojasnila. 
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Mednarodna primerljivost: Indikator je mednarodno primerljiv (a je potrebno paziti na razlicno prostorsko zakonodajo po 
državah).  

 

Nacin prikaza: agregatno za celotno državo, po regijah, po upravnih enotah, po obcinah (manjša frekvneca). 

 

Merska enota: Število dovoljenj, površina (v m2) 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija): SURS (Gradbeništvo ); kontaktna oseba: Radojka Vujasin  
 
Frekvenca objavljanja: cetrtletno 

RAZPOLOŽLJIVA CASOVNA 
VRSTA 

1999 – 2006 

MEDNARODNE PRIMERJAVE − EU (po državah in skupaj); indeksi (leto 2000=100); vir: Eurostat, baza podatkov: New Cronos 

− Hrvaška, Norveška, Švica; indeksi (leto 2000=100); vir: Eurostat, baza podatkov: New Cronos 
 


