
 

 

Priloga 1 
Razlaga uporabljenih izrazov: 
»noben« pomeni, da se ne glede na splošna merila iz 8., 10. in 11. člena te uredbe v to vrsto zahtevnosti objektov ne uvršča noben objekt, 
»samo splošna merila« pomeni, da dodatnih meril ni in se uporabljajo samo splošna merila iz 8., 10. in 11. člena te uredbe, 
»vsi« pomeni, da se ne glede na splošna merila iz 8., 10. in 11. člena te uredbe v to vrsto zahtevnosti objektov uvrščajo vsi objekti, 
»do« pomeni vključno z navedeno mejno vrednostjo. 
Če je v posamezni celici navedenih več pogojev, pri enostavnih in nezahtevnih objektih ti pogoji veljajo kumulativno, pri zahtevnih objektih pa alternativno. 
 

 

Klasifikacija objektov Podrobnejša klasifikacija
1
 

Razvrstitev objekta 

CC-SI Enostavni objekt Nezahtevni objekt Zahtevni objekt 

1 Stavbe 

11 Stanovanjske stavbe 

111 Enostanovanjske stavbe 

1110 Enostanovanjske stavbe 

11100 Enostanovanjske stavbe  noben površina do 25 m
2 

samo splošna merila 

112 Večstanovanjske stavbe 

1121 Dvostanovanjske stavbe 

11210 Dvostanovanjske stavbe  noben noben samo splošna merila 

1122 Tri in večstanovanjske stavbe 

11220 Tri- in večstanovanjske stavbe   noben noben površina nad 2.000 m
2
  

113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 

1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 

11301 Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 

 noben noben površina nad 2.000 m
2
, 

višina nad 10 m  

11302 Stanovanjske stavbe za druge 
posebne družbene skupine 

 noben noben površina nad 2.000 m
2
, 

višina nad 10 m  

                                                      
1
 Podrobnejša klasifikacija je navedena samo, če so v podrazredu navedena različna merila za razvrščanje. 



 

 

 

 12 Nestanovanjske stavbe 

121 Gostinske stavbe 

   1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 

12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 

 površina do 10 m
2 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
 

12112 Gostilne, restavracije in točilnice  noben
 

površina do 25 m
2 

površina nad 2.000 m
2
  

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

12121 Druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 

 površina do 10 m
2 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12122 Stavbe za kratkotrajno nastanitev 
na drevesu 

 površina do 5 m
2
, višina od 

tal do vrha objekta do 5 m  
površina do 25 m

2
, višina 

od tal do vrha objekta do 
5 m 

površina nad 2.000 m
2
 

122 Poslovne in upravne stavbe 

1220 Poslovne in upravne stavbe 

12201 Stavbe javne uprave  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12203 Druge poslovne stavbe  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12204 Konferenčne in kongresne stavbe  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 

12301 Trgovske stavbe  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12302 Sejemske dvorane, razstavišča  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12303 Oskrbne postaje  noben noben površina nad 2.000 m
2
  

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe 



 

 

 

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe 
za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe  

 površina do 10 m
2 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

1242 Garažne stavbe 

12420 Garažne stavbe   površina do 20 m
2
 površina do 50 m

2
 površina nad 4.000 m

2
, 

dve ali več podzemnih 
etaž  

  125 Industrijske in skladiščne stavbe 

1251 Industrijske stavbe 

12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe noben
 

površina do 25 m
2
  površina nad 4.000 m

2
  

stavbe za predelavo kmetijskih 
proizvodov 

noben površina do 80 m
2
 

1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe 

12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne 
stavbe 

skladiščne stavbe površina do 20 m
2
, nobena 

stavba za skladiščenje 
radioaktivnih ali nevarnih 
snovi ter nevarnih 
odpadkov 

površina do 100 m
2
, 

nobena stavba za 
skladiščenje 
radioaktivnih ali 
nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov 

površina nad 4.000 m
2
, 

rezervoarji in silosi 
prostornine nad 
1.000 m

3
, vsi rezervoarji 

ali skladišča radioaktivnih 
ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov nad 
10 m

3
 
 rezervoarji in cisterne za vodo in 

druge tekočine 

prostornina do 20 m
3
, 

noben rezervoar 
radioaktivnih ali nevarnih 
snovi ter nevarnih 
odpadkov 

prostornina do 100 m
3
, 

noben rezervoar 
radioaktivnih ali 
nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov 

rezervoarji za nafto in plin prostornina do 5 m
3
 prostornina do 15 m

3
 

stolpni silosi za suhe snovi površine do 20 m
2
, višina 

do 5 m
 

površina do 100 m
2
, 

višina do 10 m
 

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 



 

 

 

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo kinodvorane, koncertne dvorane, 
operne hiše, gledališča, dvorane 
za družabne prireditve  

noben noben površina nad 2.000 m
2
, 

višina nad 10 m 

paviljoni in stavbe za živali in 
rastline v živalskih in botaničnih 
vrtovih 

površina do 20 m
2
 površina do 50 m

2
 

1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 

12620 Muzeji, arhivi in knjižnice  noben
 

površina do 25 m
2 

površina nad 2.000 m
2
  

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 

 noben
 

površina do 25 m
2 

površina nad 2.000 m
2
, 

višina nad 10 m 

   1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo  noben
 

površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
, 

višina nad 10 m 

1265 Stavbe za šport 

12650 Stavbe za šport  noben
 

površina do 25 m
2 

površina nad 2.000 m
2
  

127 Druge nestanovanjske stavbe 

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
2
 

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo   površina do 50 m
2
 površina do 150 m

2
 samo splošna merila 

12712 Stavbe za rejo živali 

 

stavbe za rejne živali, stavbe za 
rejo divjadi v oborah, druge 
stavbe za rejo živali 

površina do 20 m
2
 površina do 100 m

2
 površina nad 4.000 m

2
  

                                                      
2
 To se ne uporablja za kmetijsko opremo v skladu s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča. 



 

 

 

stavbe ribogojnice  površina do 50 m
2
, 

prostornina bazenov do 
250 m

3 

površina do 100 m
2
, 

prostornina bazenov do 
2.000 m

3 

površina nad 4.000 m
2
 

12713 Stavbe za skladiščenje pridelka 

 

kmetijski silos površina 20 m
2
, višina do 

5 m 
površina 100 m

2
, višina 

do 10 m 
samo splošna pravila 

kleti, vinske kleti površina do 20 m
2
, ne glede 

na globino vkopa in globino 
podzemnih delov  

površina do 50 m
2
, do 

dve etaži, ne glede na 
globino vkopa in globino 
podzemnih delov  

površina nad 4.000 m
2
, 

dve ali več podzemnih 
etaž 

skladišča pridelkov  površina do 40 m
2 

površina do 150 m
2 

površina nad 4.000 m
2
 

kozolci površina do 40 m
2
, do dve 

etaži 
površina do 150 m

2
, do 

dve etaži in ne glede na 
višino 

noben 

12714 Druge nestanovanjske kmetijske 
stavbe  

stavbe za shranjevanje kmetijskih 
strojev, orodja in mehanizacije  

površina do 40 m
2 

površina do 150 m
2 

površina nad 4.000 m
2
 

1272 Obredne stavbe 

12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov 

 noben površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
 

12722 Pokopališke stavbe  površina do 10 m
2 

površina do 25 m
2 

   1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene 

12730 Kulturna dediščina, ki se ne 
uporablja za druge namene 

 površina do 10 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
  

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 

12741 Vojašnice in stavbe za nastanitev 
policistov 

 noben površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12742 Stavbe sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, gasilski domovi 

 noben površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  



 

 

 

12743 Zaklonišča  noben noben površina nad 2.000 m
2
, 

vsa zaklonišča kot 
samostojen objekt 

12744 Sanitarije  noben površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
  

12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev  ute, letne kuhinje, vratarnice površina do 10 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

nadstrešnice površina do 20 m
2
 površina do 50 m

2
 noben 

12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje 

 noben noben samo splošna merila 

2 Gradbeni inženirski objekti 

21 Objekti prometne infrastrukture 

211 Ceste 

2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste 

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne 
ceste (daljinske ceste) 

avtoceste (AC), hitre ceste (HC), 
glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) 

noben noben vsi  

prometne površine zunaj vozišča, 
počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne 
površine 

noben površina do 200 m
2
 dolžina nad 1.000 m, 

površina nad 5.000 m
2
 

21112 Regionalne ceste regionalne ceste I., II. in III. reda 
(R1, R2, R3) 

noben noben noben 

prometne površine zunaj vozišča, 
počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne 
površine 

noben površina do 200 m
2
 dolžina nad 1.000 m, 

površina nad 5.000 m
2
 

 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

21121 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne 
ceste 

ceste, ulice in poti noben noben  samo splošna merila 

prometne površine zunaj vozišča 
in servisne prometne površine 

noben površina do 200 m
2
 površina nad 5.000 m

2
 

gozdne ceste, pešpoti, kolesarske 
poti in jahalne steze  

samo splošna merila samo splošna merila noben 



 

 

 

gozdne vlake vsi noben noben 

21122 Parkirišča izven vozišča  površina do 100 m
2
 površina do 500 m

2
 površina nad 5.000 m

2 

212 Železniške proge in žičniške naprave 

2121 Glavne in regionalne železniške proge 

21210 Glavne in regionalne železniške 
proge 

 noben noben vsi razen industrijske 
železniške proge 

2122 Mestne železniške proge 

21220 Mestne železniške proge  noben noben vsi 

213 Letališke steze 

2130 Letališke steze 

21301 Letališke steze in ploščadi vzletno-pristajalne in vozne 
letališke steze, heliporti, letališke 
ploščadi 

noben noben  vsi  

objekti za zagotavljanje 
zemeljskega transporta in 
notranjih prometnih tokov  

površina do 500 m
2
 površina do 5.000 m

2
 samo splošna merila 

21302 Letalski radio-navigacijski objekti  samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila 

  214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi 

2141 Mostovi in viadukti 

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi  mostovi, viadukti, nadvozi, 
nadhodi 

noben  nosilni razpon do 5 m nosilni razpon nad 15 m 

brvi samo splošna merila samo splošna merila nosilni razpon nad 15 m 

   2142 Predori in podhodi 

21421 Predori  predori noben noben vsi 

prepusti nosilni razpon do 3 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon nad 15 m 

21422 Podhodi  noben nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m 

nosilni razpon nad 15 m, 
dolžina nad 100 m 

21423 Pokriti vkopi in galerije  noben nosilni razpon do 5 m nosilni razpon nad 15 m 

215 Pristanišča, plovbne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti 



 

 

 

2151 Pristanišča in plovbne poti 

21510 Pristanišča in plovbne poti  noben noben, razen pomoli 
površine do 50 m

2
 

vsi pomoli površine nad 
50 m

2
 

2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 

21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi 
vodni objekti 

jezovi, pragovi, drče, pregrade  noben
 

noben velike pregrade
3
 

vkopani zadrževalniki in podobni 
objekti za akumulacijo vode 

prostornina vode do 250 m
3 

 

prostornina vode do 
2.000 m

3 
noben 

zadrževalniki za akumulacijo vode 
za namakanje kmetijskih zemljišč 

prostornina razlivne vode 
do 250 m

3 

 

prostornina razlivne 
vode do 2.000 m

3
 

noben 

objekti za zaščito rečnih in 
morskih bregov in ureditev strug  

dolžina do 5 m, višina do 
2 m 

do dolžine 20 m, višina 
do 3 m 

višina nad 10 m 

nasipi in podobni objekti za 
zaščito pred poplavami 

noben višina do 1 m  višina nad 10 m 

2153 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti 

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, 
akvadukti 

akvadukti noben noben nosilni razpon nad 15 m  

odvzemni objekti razen vrtin za 
namakanje CC-SI 22223, dovodno 
omrežje in namakalna oprema,

4
 

drenažni jarki in drugi objekti za 
osuševanje zemljišč 

samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila 

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi 

221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi 

   2211 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi 

                                                      
3
 V skladu s predpisom, ki ureja opazovanje seizmičnosti na območju velike pregrade. 

4
 V skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. 



 

 

 

22110 Naftovodi in daljinski (prenosni) 
plinovodi 

 noben noben vsi naftovodi, vsi 
cevovodi za prenos 
kemikalij in drugih 
proizvodov, plinovod, 
tlak 16 bar in več 

2212 Daljinski (transportni) vodovodi 

22121 Daljinski (transportni) vodovodi  noben noben premer nad 500 mm, tlak 
nad 8 bar 

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in 
zajem vode 

 noben pretok do 5 l/s pretok nad 100 l/s 

2213 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje 

22130 Daljinsko (hrbtenično) 
komunikacijsko omrežje 

 *
5
 noben višina nad 40 m 

2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi 

22140 Daljinski (prenosni) 
elektroenergetski vodi 

 noben noben vsi 

222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja 

2221 Lokalni (distribucijski) plinovodi 

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi  noben tlak do 5 bar tlak 16 bar in več 

2222 Lokalni cevovodi 

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in 
cevovodi za tehnološko vodo 

 

distribucijski cevovodi za pitno 
vodo, cevovodi za tehnološko 
vodo  

noben premer do 80 mm premer nad 500 mm, tlak 
nad 8 bar 

omrežje in naprave za 
preprečevanje požara (hidrantno 
omrežje)  

noben premer do 80 mm samo splošna merila 

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, 
paro in stisnjen zrak 

toplarne in kotlovnice  noben noben moč nad 1 MW 

                                                      
5
 V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije. 



 

 

 

razdelilno omrežje za dovod tople 
in vroče vode  

noben premer do 250 mm premer nad 500 mm, 
temperatura nad 120 °C, 
tlak nad 8 bar 

lokalni cevovodi za dobavo 
stisnjenega zraka 

noben tlak do 4 bar tlak nad 8 bar 

22223 Vodni stolpi in vodnjaki  vodni stolpi noben noben višina nad 15 m 

arteški in drugi vodnjaki ter vrtine 
za namakanje 

globina do 10 m globina do 30 m globina nad 50 m 

vodohrani noben prostornina do 100 m
3
 prostornina nad 

2.000 m
3 

2223 Cevovodi za odpadno vodo 

22231 Cevovodi za odpadno vodo 
(kanalizacija) 

kanalizacijsko omrežje za 
odvajanje odpadne vode 

noben premer do 200 mm premer nad 800 mm 

22232 Čistilne naprave vse vrste čistilnih naprav, ki 
uporabljajo mehanske, kemijske 
in biološke ali druge postopke 
čiščenja 

zmogljivost do 50 PE, ne 
glede na globino vkopa in 
globino podzemnih delov 

zmogljivost do 200 PE ne 
glede na globino vkopa 
in globino podzemnih 
delov 

zmogljivost nad 
30.000 PE 

2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja 

22241 Lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi  

razdelilno elektroenergetsko 
omrežje  

kabelski vodi do 1 kV prostozračno omrežje 
napetosti do 1 kV in 
podzemni vodi napetosti 
od 1 kV do 35 kV 

napetosti 110 kV in več 

22242 Lokalna (dostopovna) 
komunikacijska omrežja 

dostopovno komunikacijsko 
omrežje s pripadajočo 
infrastrukturo dostopovnega 
omrežja  

*
6
 vsi noben 

 23 Industrijski kompleksi 

230 Industrijski kompleksi 

2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 

                                                      
6
 V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.

 



 

 

 

23010 Objekti za pridobivanje in 
izkoriščanje mineralnih surovin 

rudarski objekti za pridobivanje in 
izkoriščanje, bogatenje in 
skladiščenje mineralnih surovin, 
kot so rudarski postroj in 
rudarska infrastruktura

7
 

*
8
 *

8 
*

8
 

objekti za proizvodnjo mavca, 
cementa, opeke, strešnikov in 
podobno, betonarne  

noben noben višina nad 25 m 

   2302
9
 Elektrarne in drugi energetski objekti 

23021 Elektrarne in drugi energetski 
objekti 

 noben noben električna moč na pragu 
nad 5 MW, vsi jedrski 
energetski objekti, 
fotonapetostna 
elektrarna z električno 
močjo na pragu nad 
1 MW 

23022 Hranilniki električne energije  noben noben električna moč na pragu 
nad 10 MW 

2303 Objekti kemične industrije 

23030 Objekti kemične industrije   noben noben vsi 

2304 Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje 

23040 Objekti industrije, ki niso uvrščeni 
drugje 

 noben noben višina nad 15 m, površina 
nad 1.000 m

2 

24 Drugi gradbeni inženirski objekti 

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

2411 Športna igrišča 

                                                      
7
 V skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo. 

8
 Določbe zakona, ki ureja graditev, se ne uporabljajo za te objekte, zato se ne razvrščajo po zahtevnosti gradnje. 

9
 Ne velja za zunanje naprave in zunanjo opremo. 



 

 

 

24110 Športna igrišča  površina do 100 m
2
, brez 

grajenih tribun 
površina do 1.000 m

2
, 

brez grajenih tribun 
površina nad 5.000 m

2
, 

nepokrite grajene 
tribune, ki nimajo narave 
stavbe, za 5.000 
obiskovalcev in več 

2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

24121 Marine  športna pristanišča in marine  površina do 100 m
2
 površina do 1.000 m

2
 samo splošna merila 

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za 
šport, rekreacijo in prosti čas 

otroška in druga javna igrišča, 
igrišča za golf, konjeniški centri, 
javni in urbani vrtovi, parki, trgi, 
živalski in botanični vrtovi 

površina do 100 m
2 

 površina do 1.000 m
2 

 površina nad 5.000 m
2
 

zabaviščni, adrenalinski in 
plezalni parki 

višina poda do višine 3 m 
nad terenom, površina do 
100 m

2
 

višina poda do višine 5 m 
nad terenom, površina 
do 1.000 m

2
 

samo splošna merila 

urejena naravna kopališča, 
smučišča na vodi, kajakaške 
proge na divjih vodah 

noben noben samo splošna merila 

kampi noben površina do 100 m
2
 samo splošna merila 

vzletišča noben noben samo splošna merila 

smučišča 
 

noben noben samo splošna merila 

skakalnice noben do K20 (H23) m nad K75 (HS85) m 

žičniške naprave noben noben vse vzpenjače ali žičnice 
za prevoz oseb 

razgledne ploščadi, opazovalnice 
in odprti grajeni prostori na 
drevesu 

višina poda do višine 3 m 
nad terenom, površina do 
5 m

3 

višina poda do višine 5 m 
nad terenom, površina 
do 25 m

2 

samo splošna merila 

bazen za kopanje prostornina do 60 m
3
, ne 

glede na globino vkopa in 
globino podzemnih delov 

prostornina do 100 m
3 

prostornina nad 
1.000 m

3
 

242 Drugi gradbeni inženirski objekti 

2420 Drugi gradbeni inženirski objekti 

24201 Obrambni objekti  samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila 



 

 

 

24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski 
objekti 

ribogojnice prostornina bazenov do 
250 m

3
 

prostornina bazenov do 
2.000 m

3
 

samo splošna merila 

koritasti silosi površina do 100 m
2
 površina do 1.000 m

2
 samo splošna merila 

zbiralniki gnojnice in gnojevke noben prostornina do 1.000 m
3
 samo splošna merila 

gnojišča, napajalna korita, 
krmišča  

površina do 50 m
2
 površina do 200 m

2
 samo splošna merila 

visoke preže
10

  vsi noben noben 

24203 

 

Objekti za ravnanje z odpadki odprta skladišča odpadkov, 
površine za obdelavo odpadkov  

noben noben vsi 

 

odlagališča odpadkov
11

 in 
radioaktivnih odpadkov 

noben  noben odlagališča s kapaciteto 
nad 10 ton/dan, vsa 
odlagališča nevarnih in 
radioaktivnih odpadkov 

24204 Pokopališča  površina do 100 m
2
 površina do 500 m

2
 samo splošna merila 

24205 Objekti za preprečitev zdrsa in 
ograditev 

ograje
12

 višina do 2,2 m nad 
zemljiščem 

višina do 3,5 m nad 
zemljiščem 

noben 

zaščitne ograje na igriščih višina do 5 m nad 
zemljiščem 

višina do 10 m nad 
zemljiščem 

noben 

oporni zidovi višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 1 m 

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m 

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem nad 10 m 

objekti za zadrževanje plazov noben noben kombinacija več vrst 
geotehničnih del,

13
 pri 

čemer višina posega 
presega 10 m od 
raščenega zemljišča 

                                                      
10

 V skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo. 
11

 V skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov. 
12

 To se ne uporablja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade). 
13

 Npr. sidrana pilotna stena, sidrana membranska stena, kombinacija jeklenih mrež in sider. 



 

 

 

24206 Odprta skladišča in odprte 
prodajne površine 

 površina do 100 m
2 

površina do 200 m
2 samo splošna pravila 

24207 Nepokrita prezentirana arheološka 
najdišča in ruševine 

 površina do 100 m
2
 površina do 500 m

2
 samo splošna pravila 

 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki 
niso uvrščeni drugje 

 noben noben samo splošna merila 

 

 


