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PRILOGA 1 

ZAHTEVNI OBJEKTI 
 
 

Št. Vrsta objekta po CC-SI CC-SI 
šifra 

Merilo* 

Stavbe 

1. Enostanovanjske in 
večstanovanjske stavbe 

111 in 
112 

Površina 2.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

2. Stanovanjske stavbe za 
posebne družbene skupine  

113 Površina 2.000 m
2 
in več ali kjer je višina 10 m in več  

3. Gostinske stavbe 121 Površina 2.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

4. Poslovne in upravne stavbe 122 Površina 4.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

5. Trgovske stavbe in stavbe za 
storitvene dejavnosti 

123 Površina 4.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

6. Postajna poslopja, terminali, 
stavbe za izvajanje 
komunikacij 

1241 Površina 4.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

7. Garažne stavbe 1242 Površina 4.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

8. Industrijske stavbe 1251 Površina 4.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

9. Rezervoarji, silosi in 
skladišča 

1252 Rezervoarji in silosi 1.000 m
3
 in več 

Skladišča 4.000 m
2
 in več 

Vsi rezervoarji radioaktivnih snovi ali skladišča 
radioaktivnih snovi 

10. Stavbe splošnega družbenega 
pomena 

126 Površina 2.000 m
2 
in več ali kjer je višina 10 m in več  

11. Druge nestanovanjske stavbe, 
razen stavb iz točke 12, 13, in 
14 

127 Površina 4.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več 

 

12. Stavbe za rejo živali 12712 Površina 6.000 m
2
 in več 

13. Stavbe za opravljanje verskih 
obredov  

12721 Površina 2.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več  

14. Prevzgojni domovi, zapori in 
vojašnice, zaklonišča 

del 
1274 

Površina 2.000 m
2 
in več ali kjer je višina 25 m in več 

Vsa zaklonišča kot samostojen objekt 
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Št. Vrsta objekta po CC-SI CC-SI 
šifra 

Merilo* 

 

Gradbenoinženirski objekti 

15. Avtoceste, hitre ceste, glavne 
ceste in regionalne ceste 

2111 Vsi objekti 

16. Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in 
gozdne ceste 

2112 Noben objekt 

17. Železniške proge 212 Vsi objekti, razen industrijskih železniških prog 

18. Letališke steze 213 Vsi objekti, razen heliportov 

19. Mostovi in viadukti 2141 Svetla razpetina med opornikoma 15 m in več 

20. Predori in podhodi 2142 Vsi objekti 

21. Pristanišča in plovni kanali 2151 Vsi objekti 

22. Jezovi, vodne pregrade in 
drugi vodni objekti 

2152 Noben objekt, razen velikih pregrad
* *

 

23. Sistemi za namakanje in 
osuševanje, akvadukti 

2153 Noben objekt, razen akvadukta svetle razpetine med 
opornikoma 15 m in več 

24. Naftovodi in daljinski 
(prenosni) plinovodi 

2211 Vsi naftovodi in vsi cevovodi za prenos kemikalij in 
drugih proizvodov 

Plinovodi, tlak nad 16 bar 

25. Daljinski vodovodi 22121 Premer 500 mm in več 

26. Objekti za črpanja, filtriranje 
in zajem vode 

22122 Pretok 100 l/s in več,  

pri objektih za namakanje pa pretok 200 l/s in več 

27. Daljinska (hrbtenična) 
komunikacijska omrežja 

2213 Višina 25 m in več 

28. Daljinski (prenosni) 
elektroenergetski vodi 

2214 Napetost 110 kV in več 

29. Lokalni (distribucijski) 
plinovodi 

2221 Tlak nad 16 bar 

30. Lokalni vodovodi za pitno in 
tehnološko vodo 

22221 Premer 500 mm in več 

31. Lokalni cevovodi za toplo 
vodo, paro in stisnjen zrak 

22222 Premer 500 mm in več 

32. Vodni stolpi, vodnjaki in 
hidranti 

22223 Noben objekt, razen: 

vodnega stolpa, višina 25 m in več 

vodnjaka, globina 50 m in več, če niso namenjeni 
monitoringu podzemnih poda 

vodohranov, kapaciteta 2.000 m
3
 in več 

33. Cevovodi za odpadno vodo 22231 Cevovodi za odpadno vodo, premer 1000 mm in več 

34. Čistilne naprave  22232 Kapaciteta 50.000 PE in več  

                                                 
* 
 Velja za novogradnje in rekonstrukcije, ne pa tudi za gradnjo pomožnih objektov in vzdrževanje na 

obstoječem objektu, kot to določajo področni predpisi ali ta uredba (priloga 2). 
* *

  Po predpisu o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade. 
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35. Lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi in 
lokalna (dostopovna) 
komunikacijska omrežja 

2224 Noben objekt, razen objektov z napetostjo 110 kV in 
več 

36. Industrijski gradbeni 
kompleksi 

230 Vsi objekti, razen elektrarn z električno močjo na 
pragu manjšo od 5 MW 

37. Športna igrišča 2411 Površina 5.000 m
2
 in več in zgrajene tribune (s 

sedišči in stojišči) za 5.000 obiskovalcev in več 

38. Drugi gradbeni inženirski 
objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas 

2412 Vse vzpenjače in žičnice za prevoz oseb 

Vse skakalnice 

Drugi objekti površine 5.000 m
2
 in več ali višine 25 m 

in več 

39. Obrambni objekti 24201 Noben objekt 

40. Objekti za ravnanje z odpadki 24203 Vsa odlagališča nevarnih odpadkov 

Vsa odlagališča radioaktivnih odpadkov 

Druga odlagališča s kapaciteto 500 ton/dan in več 

41. Pokopališča 24204 Noben objekt 

42. Drugi gradbeni inženirski 
objekti, ki niso uvrščeni 
drugje 

24205 Površina 5.000 m
2
 in več ali višina 25 m in več 

 
 
 


