
Priloga 1: Klasifikacijske ravni in razvrščanje objektov 

 
Klasifikacija 
objektov Sem med drugim spada 

Kategorija objekta 

CC-SI Enostaven objekt Nezahteven objekt Zahteven objekt 

1 Stavbe 

 11 Stanovanjske stavbe 

 111 Enostanovanjske stavbe 

 1110 Enostanovanjske stavbe 

 11100 Enostanovanjske 
stavbe 

samostojne hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, 
počitniške hišice in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše ali 
dvojčki, v katerih se nahaja eno stanovanje

1)
, 

noben do 25 m
2
 noben 

112 Večstanovanjske stavbe 

1121 Dvostanovanjske stavbe 

11210 Dvostanovanjske 
stavbe 

samostojne hiše, vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji noben noben noben  

1122 Tri in večstanovanjske stavbe 

11220 Tri- in 
večstanovanjske 
stavbe  

druge stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanji, kot so 
stanovanjski bloki, stolpnice in podobno 

noben noben površina nad 2.000 m
2
 

ali višine nad 25 m 

113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 

1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 

11301 Stanovanjske stavbe 
z oskrbovanimi 
stanovanji 

večstanovanjske stavbe s stanovanji za bivanje starejših oseb, v 
katerih je na razpolago vsa potrebna oskrba 

noben noben površina nad 2.000 m
2
 

ali višine nad 10 m  

11302 Stanovanjske stavbe 
za druge posebne 
družbene skupine 

stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, kot so domovi 
za starejše osebe, študentski in dijaški domovi, internati, delavski 
domovi, domovi za odvajanje od odvisnosti, sirotišnice, samostani, 
begunski centri, prehodni domovi za tujce, materinski domovi, 
zavetišča in podobno 

noben noben površina nad 2.000 m
2
 

ali višine nad 10 m  

12 Nestanovanjske stavbe 

121 Gostinske stavbe 

 1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 

                                                      
1)

 Kjer ima vsako stanovanje svojo streho, lasten vhod iz pritličja in lastne priključke na infrastrukturo 



12111 Hotelske in 
podobne stavbe za 
kratkotrajno 
nastanitev 

hoteli, moteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z 
ali brez restavracij 

noben noben površina nad 2.000 m
2
 

ali višine nad 25 m 

12112 Gostilne, 
restavracije in 
točilnice 

samostojne stavbe namenjene strežbi hrane in pijače: 
okrepčevalnice, samopostrežne restavracije, slaščičarne, kavarne, 
bari, bifeji in podobno 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

12120 Druge gostinske 
stavbe za 
kratkotrajno 
nastanitev 

mladinska prenočišča, planinske koče, gorska zavetišča in domovi, 
počitniški domovi in bungalovi ter druge gostinske stavbe za 
nastanitev, ki niso razvrščene drugje 

noben površina do 25 m
2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

122 Poslovne in upravne stavbe 

1220 Poslovne in upravne stavbe 

12201 Stavbe javne uprave stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih 
skupnosti, centri za socialno delo in podobno, sodišča, parlament, 
policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno 

noben površina do 25 m
2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

12202 Stavbe bank, pošt, 
zavarovalnic 

 noben površina do 25 m
2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

12203 Druge poslovne 
stavbe 

druge poslovne stavbe, konferenčne in kongresne stavbe noben noben površina nad 4.000 m
2
 

ali višine nad 25 m 

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 

12301 Trgovske stavbe nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice, samostojne 
prodajalne in butiki, pokrite tržnice, lekarne, prodajalne očal, 
prodajne galerije 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

12302 Sejemske dvorane, 
razstavišča 

sejmišča, razstavišča in podobne stavbe površina do 5 m
2
 površina do 25 m2 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

12303 Bencinski servisi stavbe in spremljajoči objekti za maloprodajo bencina in drugih 
motornih goriv 

noben noben površina nad 4.000 m
2
 

ali višine nad 25 m 

12304 Stavbe za storitvene 
dejavnosti 

frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe, kemične čistilnice, 
pralnice, popravljalnice čevljev in podobne stavbe, fotokopirnice, 
fotostudii, avtopralnice, stavbe za oskrbo in nego hišnih živali, 
stavbe za pripravo hrane (catering) 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 



1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
2)

 

12410 Postajno poslopje, 
terminal, stavba za 
izvajanje 
komunikacij ter z 
njimi povezane 
stavbe  

stavbe in terminali na cestah, letališčih, železniških in avtobusnih 
postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe, stavbe 
žičniških naprav, oddajne stavbe za radio in televizijo in stavbe 
telekomunikacijskih oddajniških centrov, stavbe telefonskih central 
in podobno, cestno vzdrževalne baze, javne telefonske govorilnice, 
remize za lokomotive, vagone in tramvaje, letališki hangarji, 
kontrolni stolpi za vodenje zračnega prometa, stavbe centrov za 
iskanje in reševanje zrakoplovov, stavbe letalskih informacijskih 
centrov, radarske in druge podobne radio-navigacijske stavbe, 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

svetilniki in druge signalizacijske stavbe, noben do višine 10 m 

1242 Garažne stavbe 

12420 Garažne stavbe garaže in pokrita parkirišča, čolnarne, kolesarnice in podobno površina do 5 m
2
 površina do 50 m

2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m ali 
dve ali več podzemnih 
etaž  

125 Industrijske stavbe in skladišča 

1251 Industrijske stavbe 

12510 Industrijske stavbe stavbe za proizvodnjo, kot so tovarne, delavnice, klavnice, pekarne, 
pivovarne, montažne hale, tiskarne avtomehanične, mizarske in 
podobne delavnice 

noben površina do 25 m
2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m ali je 
požarna obremenitev 
več kot 5000 Mj/m

2
 

1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 

12520 Rezervoarji, silosi in 
skladišča 

rezervoarji in cisterne za vodo prostornina do 20 
m

3
 

prostornina do 100 
m

3
 

rezervoarji in silosi 
prostornine nad 1.000 
m

3
 

vsi rezervoarji ali 
skladišča radioaktivnih 
ali nevarnih snovi

3)
 nad 

X m
3
  

skladišča površine nad 
4.000 m

2
 

rezervoarji za nafto in plin prostornina do 5 
m

3
 

prostornina do 10 
m

3
 

žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi do višine 5 m do višine 10 m 

hladilnice in specializirana skladišča noben površina do 25 m
2
 

pokrite skladiščne površine površina do 20 m
2
 površina do 50 m

2
 

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 

                                                      
2)

 Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi. 
3)

 Po zakonu o kemikalijah 



12610 Stavbe za kulturo in 
razvedrilo 

kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča in 
podobno, 

noben noben površina nad 2.000 m
2
 

ali višine nad 10 m 

dvorane za družabne prireditve noben noben 

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

površina do 5 m
2
 površina do 50 m

2
 

igralnice, cirkusi, plesne dvorane in diskoteke, glasbeni paviljoni in 
podobno 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 

1262 Muzeji in knjižnice  

12620 Muzeji in knjižnice muzeji, galerije, namenjene izključno razstavi del, knjižnice, 
informacijska središča in podobno, 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

stavbe za hrambo arhivskih gradiv površina do 5 m
2
 površina do 50 m

2
 

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo 

12630 Stavbe za 
izobraževanje in 
znanstveno-
raziskovalno delo 

stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko 
izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in 
podobno 

noben noben površina nad 2.000 m
2
 

ali višine nad 10 m 

stavbe za poklicno izobraževanje površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 

stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 

stavbe za neinstitucionalno izobraževanje površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 

stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 

stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami 

noben noben 

vremenske postaje, observatoriji površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2 

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 

12640 Stavbe za 
zdravstveno oskrbo 

stavbe za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, 
univerzitetne bolnišnice, klinike, sanatoriji, bolnišnice in domovi za 
dolgotrajnejše zdravljenje in nego, psihiatrične bolnišnice, 
dispanzerji, ambulante, porodnišnice, zdravstvene posvetovalnice, 

bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške bolnišnice, 

zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi, 
veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno, 

stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene 
oskrbe in podobno 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 10 m 

1265 Stavbe za šport 



12650 Stavbe za šport stavbe za dvoranske športe (košarkarska in teniška igrišča, plavalni 
zimski bazeni, telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko, 
drsališča, športna strelišča in podobno) s prostori za športnike in s 
prostori za gledalce (npr. stojišča, tribune, balkoni) ali brez njih, 

pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori 
za športne rekvizite ipd.) 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

127 Druge nestanovanjske stavbe 

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

12711 Stavbe za rastlinsko 
pridelavo 

rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in 
podobne stavbe 

površina do 50 m
2
 površina do 150 m

2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

12712 Stavbe za rejo živali perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne, čebelnjak in 
podobne stavbe za rejo živali 

površina do 5 m
2
 površina do 100 m

2
  površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

Ribogojnica (če je stavba) prostornina 
bazenov do 
250 m

3
 

prostornina 
bazenov do 
2000 m

3 

12713 Stavbe za spravilo in 
predelavo pridelka 

kmetijski silosi do višine 5 m do višine 10 m površina nad 2.000 m
2
 

ali višine nad 25 m kleti, vinske kleti noben ena kletna etaža, 
površina do 50 m

2
 

kašče seniki, skednji, kozolci, koruznjaki, in podobne stavbe za 
spravilo pridelka 

površina do 20 m
2
 površina do 150 m

2
 

zidanice, pastirski stan noben površina do 50 m
2
 

stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarna, sušilnica 
sadja sušilnica rib, oljarna, kisarna, mlin in podobno 

površina do 5 m
2
 površina do 50 m

2
 

12714 Druge 
nestanovanjske 
kmetijske stavbe  

stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije 
(kolnice, lope in podobno). 

površina do 20 m
2
 površina do 150 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

1272 Obredne stavbe 

12721 Stavbe za 
opravljanje verskih 
obredov 

cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice in podobno površina do 5m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

12722 Pokopališke stavbe  krematoriji, mrliške vežice, spremljajoče stavbe površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 2.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene 

12730 Kulturna dediščina, 
ki se ne uporablja v 

pokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 5 m
2
 površina do 50 m

2
 noben 

spominska, umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe, noben površina do 50 m
2
 površina nad 2.000 m

2
 



druge namene druge stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se ne uporabljajo 
v druge namene 

noben površina do 50 m
2 ali višine nad 25 m 

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 

12740 Druge stavbe, ki 
niso uvrščene drugje 

prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev 
policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 površina nad 4.000 m

2
 

ali višine nad 25 m 

nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne 
sanitarije in podobno, 

površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 

zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno, površina do 5 m
2
 površina do 50 m

2
 

pokrita strelišča noben površina do 25 m
2
 

zaklonišča ena kletna etaža, 
površina do 5 m

2
 

ena kletna etaža, 
površina do 50 m

2
 

vratarnice, letne kuhinje, ute in podobno površina do 5 m
2
 površina do 25 m

2
 

2 Gradbenoinženirski objekti 

21 Objekti prometne infrastrukture 

211 Ceste 

2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste 

21110 Avtoceste, hitre 
ceste, glavne ceste 
in regionalne ceste 

avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) in 
regionalne ceste I., II., in III. reda (R1, R2, R3) 

noben noben vsi, razen regionalnih 
cest 

cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozišča, npr. 
počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča ob cesti 

noben vsi Do 1000 m ali površina 
nad 5.000 m

2
 

prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in 
tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, 
zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi 
prometa 

vsi noben noben 

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

21120 Lokalne ceste in 
javne poti, 
nekategorizirane 
ceste in gozdne 
prometnice 

ceste in ulice, avenije, trgi in drevoredi v varovalnem pasu cest, 
pešpoti in cone za pešce, 

noben do dolžine 1000 m 
ali površina do 
5.000 m

2
  

noben 

podeželske ceste in poti, neutrjene ceste in kolovozi, stranske, 
dovozne, gozdne prometnice, kolesarske poti in jahalne steze, 
pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob 
objektih in podobno, 

vse noben noben 

cestni priključki in križišča,  noben vsi noben 

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

površina do 
500 m

2
 

površina do 
5.000 m

2
 

noben 



prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in 
tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, 
zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi 
prometa 

vsi noben noben 

212 Železniške proge 

2121 Glavne in regionalne železniške proge 

 21210 Glavne in regionalne 
železniške proge 

glavne in regionalne železniške proge, s stranskimi tiri, kretnicami, 
železniškimi križišči, tiri za ranžiranje in razvrščanje vagonov, 
odstavnimi tiri, 

noben noben vsi objekti, razen 
industrijske železniške 
proge 

objekti za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo 
železniških prog, 

vsi višina nad 10 m noben 

tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge vsi noben noben 

2122 Mestne železniške proge 

21220 Mestne železniške 
proge 

mestne železniške proge, podzemna železnica in podobno, 
železniški prehodi, tramvajske proge, mestne vzpenjače 

noben noben vsi objekti 

naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo 
železniških prog, 

noben vsi noben 

tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge vsi noben Noben 

 

213 Letališke steze 

 2130 Letališke steze 

21301 Letališke steze in 
ploščadi 

vzletno pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke 
ploščadi, 

noben noben razen 
heliportov na 
terenu 

vsi objekti razen 
heliportov 

objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih 
prometnih tokov in parkirišča, 

površina do 
500 m

2
 

površina do 
5.000 m

2
 

noben 

pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča, drugi objekti, 
namenjeni varnemu zračnemu prometu in obratovanju letališča 

noben vsi noben 

21302 Letalski radio-
navigacijski objekti 

svetlobni navigacijski objekti ter objekti za nadzor prometa vsi noben noben 

objekti varovanja vsi noben noben 

telekomunikacijski, radarski ter drugi podobni objekti noben višina do 10 m noben 

letalske meteorološke postaje noben višina do 10 m noben 

214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi 

2141 Mostovi in viadukti 



 21410 Mostovi in viadukti mostovi in viadukti, ne glede na gradbeni material, vključno s 
podpornimi in opornimi konstrukcijami, ceste ali železnice na 
stebrih, nadvozi in nadhodi 

noben svetla razpetina 
med opornikoma 
do 5 m 

svetla razpetina med 
opornikoma nad 15 m 

inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in 
varnost, 

vsi noben noben 

dvižni ali vrtljivi mostovi in brvi brv do 5 m noben svetla razpetina med 
opornikoma nad 15 m 

2142 Predori in podhodi 

 21421 Predori cestni in železniški predori, podvozi, pokriti vkopi in galerije, 
inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in 
varnost, pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za delovanje v 
sili v predorih. 

noben noben vsi 

cestni in železniški prepusti dolžina do 10 m noben dolžina nad 100 m 

 

21422 Podhodi podhodi, pokriti vkopi in galerije za pešce in kolesarje, noben noben dolžina nad 100 m- 

inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in 
varnost 

 

 

vsi noben noben 

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

2151 Pristanišča in plovni kanali 

21510 Pristanišča in plovni 
kanali 

morska in rečna pristanišča (pomoli, valolomi, objekti za 
privezovanje in zasidranje ladij ter podobni objekti), 

noben, 

pomoli do 20 m
2
 

noben, 

pomoli do 50 m
2
 

vsi 

plavajoči pomol-ponton površina do 20 m
2
 površina do 50 m

2
 noben 

plovni kanali. vojaška pristanišča in druga pristanišča za posebne 
namene, ladjedelnice, doki in podobne naprave v ladjedelnicah 

noben noben vsi 

objekti na rekah in kanalih ali ob njih (zapornice, mostni kanali in 
kanalski predori), obale in obrežne poti za vleko 

noben noben noben 

2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 

21520 Jezovi, vodne 
pregrade in drugi 
vodni objekti 

jezovi, zadrževalniki, bazeni in podobni objekti za akumulacijo vode 
za hidroenergetiko, namakanje, urejanje vodotokov in podobno 

prostornina vode 
do 250 m

3
 

prostornina vode 
do 2000 m

3
 

velike pregrade
4) 

objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi 
in podobni objekti za zaščito pred poplavami, hudourniške pregrade 

do dolžine 5 m in 
višine do 2 m 

do dolžine 20 m in 
višine do 3 m 

višine nad 10 m 

2153 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt 

                                                      
4)

 Po predpisu o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade 



21530 Sistem za 
namakanje in 
osuševanje, 
akvadukt 

akvadukti, noben noben svetle razpetine med 
opornikoma nad 15 m, 
objekt za namakanje: 
pretok nad 200 l/s 

namakalni kanali in drugi objekti za dovajanje vode za 
agromelioracijo, vključno s črpališčem 

vsi noben noben 

drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč vsi noben Noben 

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 

22110 Naftovodi in 
daljinski (prenosni) 
plinovodi 

plinovodi, namenjeni za oskrbo vsakega mesta ali širšega območja, 
plinovodi med mesti ali širšimi območji ter merilno regulacijske 
postaje na tem omrežju, naftovodi, cevovodi za prenos kemikalij in 
drugih proizvodov, črpališča plina in nafte 

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

2212 Daljinski vodovodi 

22121 Daljinski vodovodi objekti za transport vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali 
regije, daljinski cevovodi od črpališča ali zajetij do lokalnega 
vodovoda, povezovalni toplovodi in parovodi za daljinski prenos 
med večjimi proizvodnimi viri in porabniki ter naprave za transport 
in regulacijo na teh cevovodih 

noben noben premer nad 500 mm ali 
tlak nad 8 bar 

22122 Objekt za črpanje, 
filtriranje in zajem 
vode

5)
 

vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja, noben pretok do 5 l/s pretok nad 100 l/s, 

filtrirne naprave oziroma naprave za čiščenje in pripravo vode, 
naprave za bogatenje podtalnice.  

vsi noben 

2213 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje 

22130 Daljinsko 
(hrbtenično) 
komunikacijsko 
omrežje 

daljinski (hrbtenični) komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, 
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v 
hrbteničnem omrežju, telekomunikacijska vozlišča in povezave med 
njimi, pripadajoča infrastruktura hrbteničnega omrežja vključno s 
telefonskimi centralami in stikali 

noben noben višina nad 40 m 

2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod 

22140 Daljinski (prenosni) 
elektroenergetski 
vod 

nadzemni in kabelski vodi napetosti 110 kV in več, 
transformatorske, razdelilne transformatorske postaje primarne 
napetosti 110 kV in več. 

noben noben vsi 

222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski4) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna4) komunikacijska omrežja 

                                                      
5)

 Razen če gre za objekt v sklopu CC-SI 22121 



2221 Lokalni (distribucijski) plinovod 

22210 Lokalni 
(distribucijski) 
plinovod 

povezovalno omrežje do 16 bar, razdelilno omrežje do 16 bar, 
pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda. 

noben tlak do vključno 
1 bar 

noben 

priključki vsi noben noben 

2222 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo 

22221 Lokalni vodovodi za 
pitno in tehnološko 
vodo 

omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na 
posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko 
območje, turistično območje, manjše naselje) 

noben premer do 250 mm premer nad 500 mm 

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža), 
omrežje za vzdrževanje javnih površin 

premer do 40 mm premer do  
250 mm 

noben 

objekti naprav za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode vsi noben noben 

lokalni cevovodi od črpališč ali zajetij do lokalnega vodovodnega 
omrežja in vodohranov, cevovodi med posameznimi stanovanjskimi 
ali drugimi območji v poselitvenem območju (industrijskimi območji, 
manjšimi naselji), cevovodi za tehnološko vodo 

noben premer do 250 mm premer nad 500 mm 

pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda, pomožni vodovodni 
objekt - revizijski in drugi jaški, črpališče, prečrpovalna postaja ter 
merilne in regulacijske postaje, priključki 

vsi noben noben 

22222 Lokalni cevovod za 
toplo vodo, paro in 
stisnjen zrak 

razdelilno omrežje (do premera 250 mm), ki služi za dovod tople in 
vroče vode ter pare do priključkov porabnikov pripadajoča 
infrastruktura  

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

Razdelilno omrežje za paro noben noben Premer 500 mm 

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka noben tlak do 4 bar tlak nad 8 bar 

priključki vsi noben noben 

22223 Vodni stolpi, 
vodnjaki in hidranti 

vodni stolpi noben noben višina nad 25 m 

arteški in drugi vodnjaki globine do 10 m globine do 30 m globina nad 50 m 

vodohrani noben prostornina do 
100 m

3
 

prostornina nad 
2.000 m

3
 

vodomet do višine 3 m do višine 5 m višina nad 25 m 

hidrant vsi noben noben 

2223 Cevovodi za odpadno vodo 

22231 Cevovodi za 
odpadno vodo 

kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode, noben premer do 200 mm premer nad 1.000 mm 

črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode, pripadajoča 
infrastruktura kanalizacijskega omrežja, priključki 

vsi noben noben 



22232 Čistilne naprave vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in 
biološke postopke čiščenja, 

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

kapaciteta do 
200 PE, ne glede na 
globino vkopa in 
globino podzemnih 
delov 

kapaciteta nad 
30.000 PE 

nepretočna greznica prostornina do 
30 m

3
 

prostornina do 
50 m

3
 

noben 

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

22240 Lokalni 
(distribucijski

1
) 

elektroenergetski 
vodi in lokalna 
(dostopovna

1
) 

komunikacijska 
omrežja 

razdelilno elektroenergetsko omrežje nizke napetosti (do 1 kV)  

nadzemni vodi, kabelski vodi in razdelilni postroji,    

noben vsi noben 

nadzemni vodi srednje napetosti s pripadajočimi razdelilno -
transformatorskimi postajami,  

noben do vključno 35 kV  110 kV in več  

kabelski vodi srednje napetosti, noben do vključno 35 kV noben 

dostopovno komunikacijsko omrežje, lokalni (dostopovni) 
komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, telekomunikacijska 
vozlišča in povezave med njimi, pripadajoča infrastruktura 
dostopovnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali 

*
6
 vsi noben 

bazne postaje, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za 
radiokomunikacije v dostopovnem omrežju, . 

*
7
 noben stolp višine nad 40 m 

elektroenergetski priključek, telekomunikacijski priključki vsi noben noben 

23 Industrijski gradbeni kompleksi 

23 Industrijski gradbeni kompleksi 

2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 

23010 Objekti za 
pridobivanje in 
izkoriščanje 
mineralnih surovin 

rudarski objekti za pridobivanje, bogatenje in skladiščenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska 
infrastruktura zgrajena v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo,  

noben noben višina nad 25 m 

2302 Elektrarne in drugi energetski objekt 

                                                      
6
 Skladno s predpisi o elektronskih komunikacijah 

7
 Skladno s predpisi o elektronskih komunikacijah 



23020 Elektrarne in drugi 
energetski objekt 

energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami, kot so 
hidroelektrarne, termoelektrarne, toplarne in kotlovnice, jedrske 
elektrarne, vetrne elektrarne, sončne elektrarne in podobno, 

objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih ali radioaktivnih snovi, 
sežigalnice odpadkov. 

noben noben električna moč na pragu 
nad 5 MW, 

vsi jedrski energetski 
objekti, 

foto-napetostna 
elektrarna z električno 
močjo na pragu nad 1 
MW 

2303 Objekti kemične industrije 

23030 Objekti kemične 
industrije 

proizvodni objekti v kemični in petrokemični industriji ali rafinerijah, 
terminali za ogljikovodike, koksarne, plinarne in podobno 

noben noben vsi 

2304 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje 

23040 Drugi industrijski 
gradbeni kompleksi, 
ki niso uvrščeni 
drugje 

inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije, kot so 
plavži, valjarne, topilnice in podobno 

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

noben noben višina nad 25 m 

24 Drugi gradbeni inženirski objekti 

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

2411 Športna igrišča 

24110 Športna igrišča igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, rokomet, košarka, 
odbojka, tenis, baseball, ragbi, vodni športi, bazenska kopališča na 
prostem, površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali 
konjske dirke, smučišče na vodi, kajakaška proga na divjih vodah, 
trim steza, agility poligoni, adrenalinski in plezalni parki 

do 100 m
2
 do 1.000 m

2
 zgrajene tribune

8)
 za 

5.000 obiskovalcev in 
več 

tribune zgrajene tribune 
do 50 
obiskovalcev 

zgrajene tribune do 
100 obiskovalcev 

vadbena oprema vsi noben višina nad 25 m 

24121 Marine s 
pripadajočimi 
pristaniškimi 
napravami

9)
 

športna pristanišča in marine, oprema za plaže do 100 m
2
 do 1.000 m

2
 noben  

svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje marin, 
objekti in naprave za varovanje, privez, ograje, objekti pristaniške 
razsvetljave,  

vsi noben noben 

                                                      
8)

 S sedišči in stojišči 
9) 

S pripadajočimi pristaniškimi napravami so mišljeni le grajene naprave, ki služijo za delovanje marine kot objekta 



24122 Drug gradbeno 
inženirski objekti za 
šport, rekreacijo in 
prosti čas 

otroška in druga javna igrišča, 

zabaviščni parki, tudi vodni, in podobni objekti na prostem 

do 100 m
2 

ali do 
višine 4 m 

do 1000 m
2 

ali do 
višine 10 m 

površina nad 5.000 m
2
 

in višina nad 25 m 

smučišča in žičniške naprave
10)

 noben noben vse vzpenjače ali žičnice 
za prevoz oseb 

skakalnice do K
11

20 (HS
12

 
23m) 

do K43 (HS 48m) od K75 (HS85) m 

igrišča za golf, vzletišča, jahališča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso 
sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene 
zelene površine, živalski in botanični vrtovi, kamp, plaža, 

površina do 
100 m

2
 

površina do 
1.000 m

2
 

noben  

urbana oprema, grajena oprema v parkih, grajeno igralo do višine 3,5 m do višine 10 m višina nad 25 m 

bazen za kopanje prostornina do 
60 m

3
 

prostornina do 
100 m

3
 

prostornina nad 
1.000 m

3
 

242 Drugi gradbeni inženirski objekti 

2420 Drugi gradbeni inženirski objekti 

24201 Obrambni objekti obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe, 
stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče in podobno. 

do višine 3,5 m do višine 10 m noben 

zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor  vsi noben noben 

24203 Objekti za ravnanje 
z odpadki 

odlagališča odpadkov (npr. odlagališča za nevarne odpadke, 
nenevarne odpadke in inertne odpadke), 

odlagališča radioaktivnih odpadkov 

noben noben odlagališče nevarnih 
odpadkov 

odlagališče radioaktivnih 
odpadkov 

odlagališča s kapaciteto 
nad 500 ton/dan 

24204 Pokopališče pokopališče noben noben noben 

24205 Drugi gradbeno 
inženirski objekti, ki 
niso uvrščeni drugje 

ograje (varovalna, sosedska, igriščna, tovarniška, protihrupna, obora 
za pašo živine, rejo divjadi) 

do višine 2,2 m do višine 3,5 m noben 

Opore za trajne nasade, mreže proti toči do višine 5 m do višine 10 m noben 

oporni zid, škarpa  do višine 1 m do višine 2 m višina med spodnjim in 
zgornjim zemljiščem 10 
m in več 

                                                      
10)

 Smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice - kabinske žičnice, sedežnice in vlečnice ter podobno 
11

 K = kalkulacijska točka 
12

 HS = velikost skakalnice 



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

13)
, kjer 

višina posega presega 
10 m od raščenega 
terena 

meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za 
hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring 
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje 
seizmičnosti 

vsi noben višina nad 25 m 

objekt za oglaševanje površine do 12 m
2
 

in višine do 4 m 
površine od 12 m

2
 

do 40 m
2
 in višine 

do 6 m 

višina nad 25 m 

spomenik, kip, križ, kapelica  površina do 10 m
2
 

ali do višine 5 m 
površina do 25 m

2
 

ali do višine 10 m 
višina nad 25 m 

drug objekt površina do 10 m
2
 

ali do višine 5 m 
površina do 25 m

2
 

ali do višine 10 m 
površina nad 5.000 m

2
 

ali višina nad 25 m 

  

                                                      
13)

 npr. sidrana pilota stena, sidrana membranska stena, kombinacija jeklenih mrež in sider 



Priloga 2: Vzdrževanje objekta 

 

Tč. Vrsta del Opis 

1 Dela v objektu Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava poda, popravilo ali zamenjava 
notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba nenosilnih sten. 

2 Dela na ovoju objekta in 
zasteklitve 

Sem med drugim spada: prenova fasade, stavbnega pohištva in strešne kritine, vgradnja strešnih 
oken in izvedba frčad med konstrukcijske elemente, zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih 
stopnišč, namestitev senčil. 

3 Inštalacije in naprave v in 
na objektu 

Sem med drugim spada: opore za trajne nasade, mreže proti toči. 

Sem spada tudi namestitev naprav, ki izkoriščajo energijo sonca, toploto okolja, geotermalno 
energijo in energijo vetra za potrebe delovanja objekta. 

Sem spada tudi vzdrževanja elektro strojne opreme obstoječih objektov. 

5 Dela v zvezi z zunanjo 
ureditvijo objekta 

Sem med drugim spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z 
dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter izvedba 
nakladalnih ramp, klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano 
rabo objekta. 

6 Dela na konstrukcijskih 
elementih objekta

14
 

Sem med drugim spada: vzdrževanje nosilnih konstrukcijskih elementov (sanacija armature in 
betona, dilatacij, hidroizolacije, sidrnih glav,..), zamenjava dotrajanih konstrukcijskih elementov in 
preboji konstrukcijskih elementov,  

7 Dela v zvezi z 
nekategoriziranimi 
cestami in javnimi potmi 

Sem med drugim spada: izvedba del v okviru vzdrževanja (npr. nasutje, utrjevanje ...) 
nekategoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih poti in gozdnih prometnic. 

 
  

                                                      
14

 če taka dela ne povzročajo nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in se s temi deli raven izpolnjevanja bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti ne zmanjšuje 



Priloga 3: Drugi gradbeni posegi 

 

Tč. Vrsta posega Opis 

1 Preoblikovanje terena Sem med drugim spada: nasip, terasiranje. 

2 Ureditev  brežin Sem med drugim spada: armirana brežina, druge stabilizacije zemljine 

3 Konstrukcije za varovanje 
kmetijskih pridelkov 

Sem med drugim spada: opore za trajne nasade, mreže proti toči, 

 
 


