
 

 

PRILOGA 1 

 

 + Dovoljen poseg v prostor na območju omejene rabe prostora in ni potrebno 

soglasje URSJV 

 - Prepovedan poseg v prostor na območju omejene rabe prostora 

 pd Dovoljena gradnja objekta na območju omejene rabe prostora, če so za 

gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku 

pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam in soglasja k projektni 

dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 

Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta iz tabele 1.2 te priloge in je po 

predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti gradbeno 

dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku 

izdaje soglasja h gradnji, ki ga izda URSJV in ga mora investitor priložiti k 

vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za tak objekt. 

 

Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz tabele 1.2 te priloge, za katero v 

skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, ni potrebno pridobiti 

gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v 

postopku izdaje soglasja URSJV, ki ga mora investitor pridobiti pred 

začetkom gradnje enostavnega objekta na območju omejene rabe prostora. 

 

 pdj Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta. 

 

Tabela 1.1 

 

I STANOVANJSKE STAVBE 
IZKLJUČITVENO 

OBMOČJE 

OŽJE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

ŠIRŠE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

111 Enostanovanjske stavbe - - - 

112 Večstanovanjske stavbe - - - 

113 Stanovanjske stavbe za 

posebne družbene skupine 
- 

- 
- 

     

II 
NESTANOVANJSKE 

STAVBE 

IZKLJUČITVENO 

OBMOČJE 

OŽJE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

ŠIRŠE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

121 Gostinske stavbe - - pd1 

122 Poslovne in upravne stavbe  - - pd 

12301 Trgovske stavbe - - pd1 

12302 Sejemske dvorane, 

razstavišča 
- - - 

12303 Bencinski servisi - - - 

12304 Stavbe za storitvene 

dejavnosti 
- - pd 

1241 Postajna poslopja, terminali, 

stavbe za izvajanje 

komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe** 

- - pd2 
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1242 Garažne stavbe pdj pd pd 

1251 Industrijske stavbe, razen 

objektov iz točk 23030 (a) in 

23030 (b) iz dela V tabele 

1.1. »Kompleksni industrijski 

objekti« 

pdj pdj pd 

1252 Rezervoarji, silosi in 
skladišča 

pdj pd3 pd3 

1261 Stavbe za kulturo in 

razvedrilo 
- - - 

1262 Muzeji in knjižnice - - - 

1263 Stavbe za izobraževanje in 

znanstveno raziskovalno 

delo  

- pdj pd1 

1264 Stavbe za zdravstveno 

oskrbo 
pd4 pd4 pd4 

1265 Stavbe za šport - - - 

12711 Stavbe za rastlinsko 

pridelavo 
- pd + 

12712 Stavbe za rejo živali  - pd + 

12713 Stavbe za spravilo pridelka - pd + 

12714 Druge nestanovanjske 

kmetijske stavbe 
- pd pd 

12721 Stavbe za opravljanje 

verskih obredov 
- - - 

12722 Pokopališke stavbe - pd pd 

12730 Kulturna dediščina, ki se ne 

uporablja v druge namene** 
pd + + 

12740 Druge stavbe, ki niso 

uvrščene drugje 
- pd pd 

     

     

III 
OBJEKTI PROMETNE 

INFRASTRUKTURE 

IZKLJUČITVENO 

OBMOČJE 

OŽJE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

ŠIRŠE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

21110 Avtoceste, hitre ceste, 

glavne ceste in regionalne 

ceste 

- pd5 pd5 

21120 Lokalne ceste in javne poti, 

nekategorizirane ceste in 

gozdne ceste 

pd pd pd 

 Parkirišča pdj pd pd 

21210 Glavne in regionalne 

železniške proge 
- - pd6 

21220 Mestne železniške proge - - pd7 

21311 Letališke steze in ploščadi - - - 

21312 Letalski radio-navigacijski 

objekti 
- pd pd 

21410 Mostovi in viadukti - pd pd 

21420 Predori in podhodi - pd pd 

21510 Pristanišča in plovni kanali pdj pdj pd8 



 

 

21520 Jezovi, vodne pregrade in 

drugi vodni objekti 
pdj pdj pd 

21530 Sistemi za namakanje in 

osuševanje, akvadukti 
pdj pd pd 

 

 

 

  

 

 

IV 

CEVOVODI, 

KOMUNIKACIJSKA 

OMREŽJA IN 

ELEKTROENERGETSKI 

VODI 

IZKLJUČITVENO 

OBMOČJE 

OŽJE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

ŠIRŠE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

22110 Naftovodi in daljinski 

(prenosni**) plinovodi 
- - pd9 

22121 Daljinski vodovodi  - pd pd 

22122 Objekti za črpanje, filtriranje 

in zajem vode 
pdj pd pd 

22130 Daljinska (hrbtenična**) 

komunikacijska omrežja 
- + + 

22140 Daljinski (prenosni**) 

elektroenergetski vodi 
pd pd pd 

22210 Lokalni (distribucijski**) 

plinovodi 
pdj pd pd 

22221 Lokalni vodovodi za pitno in 

tehnološko vodo 
pdj + + 

22222 Lokalni cevovodi za toplo 

vodo, paro in stisnjen zrak 
pd pd pd 

22223 Vodni stolpi, vodnjaki in 

hidranti 
pdj pd + 

22231 Cevovodi za odpadno vodo pdj pd pd 

22232 Čistilne naprave  pdj pd + 

22240 Lokalni (distribucijski**) 

elektroenergetski vodi in 

lokalna (dostopovna**) 

komunikacijska omrežja 

pdj pd + 

     

V 
INDUSTRIJSKI GRADBENI 

KOMPLEKSKI  

IZKLJUČITVENO 

OBMOČJE 

OŽJE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

ŠIRŠE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

23010 Objekti za pridobivanje in 

izkoriščanje mineralnih 

surovin 
- - pd  

23020 Elektrarne in drugi 

energetski objekti 
pd pd pd 

23030 Objekti kemične industrije 

razen objektov iz 23030(a) in 

23030(b) 

- - pd 

23030 

      (a) 

Naprave, ki lahko povzročijo 

onesnaženje večjega 

obsega v skladu s predpisi, 

ki urejajo varstvo okolja  

- - - 
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23030 

     (b) 

Obrati, ki predstavljajo vir 

tveganja za okolje zaradi 

večjih nesreč z nevarnimi 

kemikalijami v skladu s 

predpisi, ki urejajo varstvo 

okolja 

- - - 

23040 Drugi industrijski gradbeni 

kompleksi, ki niso uvrščeni 

drugje 

- - - 

 

 
  

 
 

VI 
DRUGI GRADBENI 

INŽENIRSKI OBJEKTI 

IZKLJUČITVENO 

OBMOČJE 

OŽJE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

ŠIRŠE OBMOČJE 

NADZOROVANE 

RABE 

24110 Športna igrišča - - pd  

24122 Drugi gradbeno inženirski 

objekti za šport, rekreacijo in 

prosti čas 

- - pd 

24201 Obrambni objekti - - pdj  

24203 

      (a) 

Objekti za ravnanje z 

odpadki 

Odlagališča odpadkov in 

objekti za predelavo 

nevarnih odpadkov  

pdj pdj pd10 

24203           

(b) 

Objekti za ravnanje z 

odpadki 

Objekti za zbiranje in 

predelavo nenevarnih in 

inertnih odpadkov  

pdj pdj pd 

24204 Pokopališča - - + 

24205 Drugi gradbeno inženirski 

objekti, ki niso uvrščeni 

drugje  

pdj pdj pd 

 
**    Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi. 
 
1  Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno 

zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe 
prostora, ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na 
območju omejene rabe prostora  

2  Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi 
povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno ali jedrsko varnost. 

3  Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače 
nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost. 

4  Gradnja je dovoljena, če gre za dejavnosti v zdravstvu, za katere je potrebna 
bližina jedrskega objekta. 

5  Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. 
Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi 
po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah. 

6  Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja 
omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html


 

 

nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v 
normalnih in izrednih razmerah. 

7  Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati mestne železniške proge mimo 
območja omejene rabe. 

8  Gradnja je dovoljena, kadar ni možno zgraditi pristanišča ali plovnih kanalov zunaj 
območja omejene rabe. 

9  Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja 
omejene rabe. 

10  Dovoljena je gradnja odlagališč, objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa le 
izjemoma, kadar ti ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1.2 

VRSTA OBJEKTOV 

 

Največja dovoljena 

velikost objekta 

Izključitveno 

območje 

Ožje območje 

nadzorovane 

rabe  

Širše območje 

nadzorovane 

rabe 

Majhna stavba 

(stavba majhnih dimenzij, v 

pritlični, enoetažni izvedbi, 

ki ni namenjena bivanju, 

lahko tudi prislonjena k 

stavbi, objekti v javni rabi) 

Sem med drugim spada: 

garaža, drvarnica, pokrita 

skladišča za lesna goriva, 

savna, fitnes, zimski vrt in 

podobni objekti 

Nezahteven: 

Površina do vključno 

50 m
2
 pdj pd pd 

Enostaven: 

Noben  

   

Majhna stavba kot 

dopolnitev  

obstoječe pozidave  

(stavba majhnih dimenzij, v 

pritlični, enoetažni izvedbi, 

samostojna ali prislonjena 

k stavbi, objekti v javni 

rabi) 

Sem med drugim spada:  

lopa, uta, nadstrešek, 

manjša drvarnica, 

senčnica, letna kuhinja, 

manjša savna, manjši 

zimski vrt, vetrolov in 

podobni objekti 

Nezahteven: 

Noben 

   

Enostaven: 

Površina do vključno 

20 m
2
 

- - + 

Pomožni objekt v javni 

rabi  

Sem med drugim spada:  

grajena urbana oprema, 

telefonska govorilnica, 

sanitarna enota, objekt za 

razsvetljavo, drog, grajena 

oprema v parkih, javnih 

vrtovih in zelenicah, 

grajeno igralo na otroškem 

igrišču, grajena oprema 

trim steze in vadbena 

oprema, grajeno 

spominsko obeležje, 

spomenik, kip, križ, 

kapelica (edikula), grajen 

gostinski vrt; pomožni 

cestni objekti: objekt za 

odvodnjavanje ceste, 

cestni snegolov, objekt 

javne razsvetljave, cestni 

silos 

Nezahteven: 

Stavbe: površina nad 

40 m
2 
do vključno 

60 m
2
  

Gradbenoinženirski 

objekti: višina nad 3,5 

m do vključno 10 m 

pdj pd + 

Enostaven: 

Stavbe: površina do 

vključno 40 m
2
 

Gradbenoinženirski  

objekti: višina do 

vključno 3,5 m  

Pomožni cestni 

objekti: vsi 

pdj pd + 



 

 

Ograja  

Sem med drugim spada: 

varovalna ograja, sosedska 

ograja, igriščna ograja, 

protihrupna ograja  

Nezahteven: 

Višina nad 2 m do 

vključno 3 m 

pdj pd + 

Enostaven: 

Višina do vključno 2 

m 

pdj + + 

Podporni zid  

(konstrukcija med dvema 

višinama zemljišča, ki 

preprečuje premik (zdrs) 

zemljine, npr. podporni zid 

z ograjo)  

Nezahteven: 

Višinska razlika med 

zemljiščem do 1,5 m 
pdj + + 

Enostaven: 

Višinska razlika med 

zemljiščem do 0,5 m 

pdj + + 

Mala komunalna čistilna 

naprava  

(naprava za čiščenje 

komunalne odpadne vode 

z zmogljivostjo, manjšo od 

2 000 PE)  

Nezahteven: 

Zmogljivost od 50 PE 

do vključno 200 PE 

pdj pd + 

Enostaven: 

Zmogljivost do 

vključno 50 PE 

pdj pd + 

Nepretočna greznica 

(vodotesen zbiralnik za 

komunalno odpadno vodo) 

Nezahteven: 

Prostornina nad 30 

m
3
 do vključno 50 m

3
 pdj pd pd 

Enostaven: 

Prostornina do 

vključno 30 m
3
 

pdj + + 

Rezervoar  

(objekt, povezan s tlemi ali 

vkopan, s priključki in z 

inštalacijami)  

Nezahteven: 

Noben    

Enostaven: 

Rezervoarji za vodo,  

prostornine do 

vključno 100 m
3 

pdj pd pd 

Vodnjak, vodomet  Nezahteven: 

Višina nad 5 m, 

globina nad 30 m 

pdj pd + 

Enostaven: 

Višina do vključno 5 

m,  

globina do vključno 30 

m 

pdj + + 

Priključek na objekte 

gospodarske  

javne infrastrukture in 

daljinskega  

ogrevanja 

Sem med drugim spada: 

priključek na cesto, 

priključek na objekte 

energetske  

Nezahteven: 

Noben 
   

Enostaven: 

Vsi 

pdj + + 



 

 

infrastrukture (elektrovod, 

plinovod, toplovod), 

priključek na objekte za 

oskrbo s pitno vodo in 

priključek za  

odvajanje odpadne vode, 

priključek na 

komunikacijska  

omrežja (kabelska, 

telefonska omrežja) 

Samostojno parkirišče  

Sem med drugim spada: 

parkirišče kot samostojen 

objekt, vključno z dovozi  

Nezahteven: 

Površina do vključno 

200 m
2
 

pdj pd pd 

Enostaven: 

Noben 
   

Kolesarska pot, pešpot, 

gozdna pot in podobne  

 

Nezahteven: 

Noben 
   

Enostaven: 

Vsi 
pd + + 

Pomol  

(grajen, namenjen privezu 

posameznega plovila ali 

ribolovu)  

Sem med drugim spada: 

pomol ob morju, na tekočih 

in stoječih celinskih vodah, 

s privezi  

Nezahteven: 

Noben    

Enostaven: 

Površina do vključno  

20 m
2
 

 

pdj pd pd 

Športno igrišče na 

prostem  

(grajena ali utrjena 

površina, ki ni izvedena v 

obliki stadiona in nima 

spremljajočih objektov ali 

tribun)  

Sem med drugim spada: 

teniško, nogometno, 

košarkarsko, rokometno 

igrišče, in-line hokej, golf, 

kajakaška proga na divjih 

vodah, grajeno smučišče 

na vodi, kotalkališče, ragbi 

in bejzbol igrišče, 

odbojkarsko igrišče, 

poligon za kolesa ali 

motorje  

Nezahteven: 

 

Površina od 2 000 m
2
 

do vključno 10 000 m
2
 - - pd 

Enostaven: 

Površina do vključno 

2 000 m
2
 

- - pd 

Vodno zajetje in objekti 

za akumulacijo vode in 

namakanje  

Sem med drugim spada: 

grajeno zajetje na tekoči 

Nezahteven: 

Prostornina razlivne 

vode od 250 m
3
 do 

vključno 2 000 m
3 
 

Bazen: noben 

pdj pd pd 



 

 

vodi, zajem pitne in 

tehnološke vode, grajen 

namakalni sistem s 

črpališčem, vodni zbiralnik, 

bazen za kopanje, za 

gašenje požara, grajen 

ribnik, okrasni bazen 

Enostaven: 

Prostornina razlivne  

vode do vključno  

250 m
3
  

Bazen: prostornina do  

vključno 60 m
3
  

Namakalni sistemi: vsi 

pdj pd pd 

Objekt za oglaševanje  

Sem spadajo tudi objekti 

za oglaševanje na kozolcih  

Nezahteven: 

Oglasne površine nad 

12 m
2
 do vključno 40 

m
2
 in višine do 

vključno 6 m 

pdj pd + 

Enostaven: 

Oglasne površine do  

vključno 12 m
2
 in 

višine do vključno 5 m 

pdj pd + 

Objekt za rejo živali  

(enoetažen objekt, 

namenjen reji živali) 

Sem med drugim spada: 

hlev, svinjak, perutninska 

farma, staja, kobilarna, 

čebelnjak in ribogojnica 

Nezahteven: 

Stavbe: površina do 

vključno 100 m
2 

Ribogojnice: 

prostornina do
 

vključno 2 000 m
3
 

- - pd 

Enostaven: 

Stavbe: površina do 

vključno 40 m
2
 

Čebelnjak: višina 

praviloma do vključno  

4,5 m 

Ribogojnice: 

prostornina do 

vključno 250 m³ 

- - pd 

Pomožni kmetijsko-

gozdarski objekt  

(objekt, namenjen kmetijski 

pridelavi, gozdarskim 

opravilom in vrtnarjenju, ki 

ni namenjen prebivanju) 

Sem med drugim spada: 

kozolec, kmečka lopa, 

pastirski stan, grajeni 

rastlinjak, silos, skedenj, 

senik, kašča, gnojišče, 

koruznjak, klet, vinska klet, 

pokrita skladišča za lesna 

goriva, zbiralnik gnojnice 

ali gnojevke, napajalno 

Nezahteven: 

Stavbe: površine do 

vključno 150 m
2
 in 

višina do vključno 6 m 

Stolpni silosi: višina 

od 5 do vključno 10 m 

Gradbenoinženirski  

objekti: višina nad 5 m 

do vključno 10 m  

Dvojni kozolci 

(toplarji): površina do 

vključno 150 m
2
 

Zbiralnik gnojnice ali 

gnojevke: do vključno 

1 000 m
3 

- pd pd 



 

 

korito, krmišče, hlevski 

izpust, grajeno molzišče, 

grajena obora, grajena 

ograja za pašo živine, 

grajena ograja ter opora za 

trajne nasade, grajena 

poljska pot, grajena 

gozdna prometnica 

Enostaven: 

Stavbe: pritlične, 

enoetažne, površina 

do vključno 40 m
2
 

Stolpni silosi: višina 

do vključno 5 m 

Gradbenoinženirski 

objekti: višina do 

vključno 5 m  

Gozdne prometnice:  

vse  

Dvojni kozolci 

(toplarji): površina do 

vključno 40 m
2
  

Zbiralnik gnojnice ali 

gnojevke: noben 

- pd + 

Objekti za kmetijske 

proizvode in dopolnilno 

dejavnost  

Sem med drugim spada: 

zidanica, sirarna, sušilnica 

sadja in rib, oljarna, 

kisarna, mlin  

Nezahteven: 

Površina do vključno 

80 m
2
 

- pd + 

Enostaven: 

Noben    

Pomožni komunalni 

objekt  

Pomožni vodovodni in 

kanalizacijski objekt  

revizijski in drugi jašek, 

hidrant, črpališče, grajeni 

oljni lovilnik in lovilnik 

maščob, ponikovalnica, 

prečrpovalna postaja ter 

merilna in regulacijska 

postaje, ekološki otok  

Nezahteven: 

Noben    

Enostaven: 

Vsi 

pd + + 

Pomožni letališki, 

pristaniški objekt  

in pomožni objekt na 

smučišču  

Sem med drugim spada:  

– objekt navigacijskih služb 

zračnega prometa, 

svetlobni navigacijski 

objekt, pomožni objekti za 

obratovanje letališča, 

objekti in naprave za 

varovanje  

– privez, ograja, pristaniška 

Nezahteven: 

Noben    

Enostaven: 

Stavbe: površina do 

vključno 40 m
2 

Gradbenoinženirski 

objekti: vsi  
pdj pd + 



 

 

razsvetljava, objekt  

komunalne infrastrukture  

– objekt na smučišču, ki se 

uporablja za obratovanje  

smučišča, prostor za 

nadzor delovanja smučišč 

ter priročno skladišče za 

vzdrževanje žičniških 

naprav in za reševanje, 

razsvetljava smučišča, 

naprave za zasneževanje 

smučišča  

Pomožni objekti, 

namenjeni obrambi in 

varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, ter 

pomožni objekt za 

spremljanje stanja okolja 

in naravnih pojavov  

Sem med drugim spada:  

– objekt, namenjen 

obrambi, zaščiti in 

reševanju, npr.  

zaklon, zaklonilnik, vadbeni 

prostor, plezalni objekt,  

vadbeni bunker, vadišče na 

prostem, vojaško  

strelišče;  

– 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 ) 

Nezahteven: 

Noben    

Enostaven: 

Stavbe: površina do 

vključno 40 m
2
 

Gradbenoinženirski 

objekti: vsi  

pdj pd pd 

* Če je v prilogi označeno:  

–  da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka 

»vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, 

razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu izrecno določena 

izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),  

–  da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka 

»noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt. 


