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V aprilu 2020 izdanih 33 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu
Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2020

V aprilu 2020, ko so upravne enote, ki izdajajo gradbena dovoljenja, opravljale zaradi epidemije samo
nujne zadeve, je bilo kljub temu izdanih 198 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je za 33 % manj kot v
prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila večja za 3 %.
Manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu 2020
Od aprila 2020 se med nujne zadeve, ki jih opravljajo upravne enote v času epidemije, uvršča tudi izdajanje
gradbenih dovoljenj za stanovanjske objekte, javno in gospodarsko infrastrukturo, in v tem mesecu je bilo
izdanih 198 gradbenih dovoljenj za stavbe. To je za 33 % manj kot v prejšnjem mesecu. Za stanovanjske
stavbe jih je bilo izdanih 42 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 26 % manj. Kljub temu naj bi bila skupna
površina vseh v letošnjem aprilu načrtovanih stavb za 3 % večja od površine vseh stavb, katerih gradnja je
bila odobrena z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila
manjša za 29 %, površina nestanovanjskih stavb pa večja za 54 %. Pri tem je treba upoštevati, da v marcu ni
bilo izdanih gradbenih dovoljenj za večje nestanovanjske stavbe, v aprilu pa so bila izdana gradbena
dovoljenja za večje stavbe splošnega družbenega pomena, gostinske in garažne stavbe. Med gradbenimi
dovoljenji za nestanovanjske stavbe še vedno prevladujejo gradbena dovoljenja za nezahtevne objekte (v
aprilu je delež teh znašal 73 %).
Med v aprilu izdanimi gradbenimi dovoljenji jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo
namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 33 % nižje kot v marcu 2020, njihova
površina je bila manjša za 2 %. Med novogradnjami so v aprilu načrtovane večje nestanovanjske stavbe
(stavbe splošnega družbenega pomena, gostinske in garažne stavbe). V primerjavi z aprilom 2019 je
predvidenih za 66 % manj gradbenih dovoljenj za novogradnje, njihova površina pa naj bi bila manjša za
56 %.
Načrtovanih manj stanovanj kot v marcu 2020, vendar več v večstanovanjskih stavbah
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v aprilu 2020, je bila predvidena gradnja 196 stanovanj, kar je za
25 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v prejšnjem mesecu. 64 teh stanovanj bo v
enostanovanjskih stavbah, kar je 46 % manj kot v marcu, 132 pa v večstanovanjskih stavbah, kar je 17 %
več stanovanj kot v marcu 2020. Med večstanovanjskimi stavbami je načrtovana gradnja desetih tri- in
večstanovanjskih stavb; v teh je načrtovanih 126 stanovanj. 6 stanovanj je načrtovanih v dvostanovanjskih
stavbah.
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2020, je bilo predvidenih za 31 % manj gradenj novih stanovanj kot
s tistimi, ki so bila izdana v marcu 2020, njihova površina pa naj bi bila manjša za 34 %. V primerjavi z
aprilom 2019 je predvidenih za 48 % manj gradenj novih stanovanj, njihova površina pa naj bi bila manjša
za 58 %.
Največ stanovanj se bo gradilo v jugovzhodni Sloveniji
Na podlagi gradbenih dovoljenji, izdanih v aprilu 2020, se bo gradilo največ stanovanj v jugovzhodni
Sloveniji: 54 stanovanj ali 28 % vseh. Sledijo gorenjska s 34 stanovanji (ali 17 % vseh stanovanj),
osrednjeslovenska z 32 stanovanji (ali 16 % vseh) in goriška statistična regija s 25 stanovanj (ali 13 % vseh),
v vseh preostalih statističnih regijah pa jih bo manj oz. nič. V obalno-kraški in posavski statistični regiji so
načrtovana po tri stanovanja, v zasavski statistični regiji pa tokrat ni bilo izdano nobeno dovoljenje za gradnjo
stanovanj.

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=8838, natisnjeno 16. 7. 2020.
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Število gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2016 - april 20201)

1) Podatki za 2020 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2020

1) Vključuje koroško, obalno-kraško, podravsko, posavsko, primorsko-notranjsko, savinjsko in zasavsko
statistično regijo.
Vir: SURS

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=8838, natisnjeno 16. 7. 2020.
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Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, april 2020
Stavbe
število
Skupaj
stanovanjske stavbe
nestanovanjske stavbe

Načrtovana stanovanja

m2

m2

število

198 76.013

196

19.848

77 32.283

196

19.848

121 43.730

0

0

Vir: SURS

Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
Novogradnja

Načrtovana nova stanovanja

IV 2020 IV 2020
III 2020 IV 2019

IV 2020
III 2020

IV 2020
IV 2019

Število

67,1

34,0

68,8

51,9

Površina

98,0

44,3

65,6

42,5

Vir: SURS

Metodološko opozorilo
Hkrati s to objavo so končni podatki o izdanih gradbenih dovoljenih za leto 2019 na voljo tudi v podatkovni
bazi SiStat. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni najkasneje 20. 4. 2021.

Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
Avtor/-ji: Špela Kastelic
Naslednja objava: 19. 6. 2020
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Informacijsko središče:
telefon: (01) 241 64 04
faks: (01) 241 53 44
info.stat@gov.si
www.stat.si
© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=8838, natisnjeno 16. 7. 2020.
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