
Zbirka predpisov, ki so pomembni za radioamaterje 
Janez Červek, S57J 

 
 
 S57J: Najpomembnejši pravilnik, ki neposredno 
ureja radioamatersko dejavnost je 
 
Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj 
http://www.apek.si/datoteke/File/ZEKom/pogoji_za_up
orabo_amaterski_radi.postaj 
 
Zakon o telekomunikacijah /ZTel-1/ 
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KF3994AF5D5A5964
4C1256C0C006E4B45/$file/Zakon_ZTEL_objavljeni.p
df 
 
S57J: Nekaj najpomembnejših točk, ki zadevajo 
radioamaterje 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina zakona) 
 
Ta zakon določa telekomunikacijske storitve, ki jih v 
javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija, in 
ureja načine in pogoje za opravljanje 
telekomunikacijskih storitev, pravice in obveznosti 
izvajalcev in uporabnikov, uporabo 
telekomunikacijskih omrežij, radijskih postaj in 
terminalske opreme, upravljanje radiofrekvenčnega 
spektra ter enotnost javnega telekomunikacijskega 
omrežja. 
 

2. člen 
(pojmi) 

 
34. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v 
radioamaterski dejavnosti, namenjena za 
samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in 
tehnično raziskovanje, ki ga opravljajo radioamaterji 
izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi in 
imajo za to opravljen predpisani izpit. 
 

27. člen 
(terminalska oprema in radijske postaje) 

 
4) Za radijske postaje iz samogradnje, ki jih uporabljajo 
  
radioamaterji, niso potrebne listine in oznake iz 
drugega odstavka tega člena. 

 
35. člen 

(uporaba radijskih frekvenc) 
 
 
 

 
5) Za uporabo radijskih frekvenc, ki so z razporeditvijo 
radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji 
namenjene za obrambo, varnost, zaščito in reševanje ter 
radioamatersko dejavnost, se pristojbina ne plačuje. 
 
Pravilnik o elektromagnetni združljivosti 
(EMC) 
http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=2006132&stevilka=5519 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
   (1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2004/108/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 
2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z 
elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi 
Direktive 89/336/EGS (UL L št. 390 z dne 31. 12. 
2004, str. 24) določa zahteve za elektromagnetno 
združljivost opreme. Namen pravilnika je zagotoviti, da 
so aparati, nepremični sestavi, telekomunikacijska in 
radiokomunikacijska omrežja vključno s sprejemanjem 
radiodifuznih in radioamaterskih storitev ter omrežja za 
dobavo električne energije ustrezno zaščiteni pred 
elektromagnetnimi motnjami, ki bi jih povzročali 
aparati ali nepremični sestavi. 
    (2) Priloge I do VII so sestavni del tega pravilnika in 
so objavljene hkrati z njim. 
 

2. člen 
(področje uporabe) 

 
   (2) Ta pravilnik se ne uporablja za: 
radijsko opremo, ki jo uporabljajo radioamaterji v 
skladu s pravilnikom o radijski službi, sprejetim v 
okviru Ustave in Konvencije Mednarodne 
telekomunikacijske zveze, razen če je oprema na voljo 
na trgu. Kompleti posameznih delov, ki jih 
radioamaterji lahko sami sestavijo, in oprema na trgu, 
ki jo radioamaterji predelajo za lastno uporabo, se ne 
 štejejo za opremo na voljo na trgu. 
 

19. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne 20. julija 2007. 
 



Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, 
postavljanje in vzdrževanje antenskih naprav 
/Ne velja od: 01.01.2006/ 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV3439.ht
ml 
 
Predpisi, ki spreminjajo dani predpis 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
(Ur.l. RS, št. 101/2005) 
Organ sprejema: ZVEZNI ZAVOD ZA 
STANDARDIZACIJO 
Datum sprejema: 08.06.1968 
Datum objave: 08.01.1969 
Datum začetka veljavnosti: 16.01.1969 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 
   (1) Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se 
zagotovita mehanska odpornost in stabilnost objektov 
ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je 
omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektih 
ter v njihovi neposredni okolici. 
    (2) Ta pravilnik se uporablja za projektiranje, 
gradnjo in vzdrževanje novih objektov, rekonstrukcijo 
obstoječih ter nadomestne gradnje. Za rekonstrukcije 
objektov se uporablja, kadar so dane tehnične možnosti 
za dosego zahtev iz tega pravilnika in če to ne 
nasprotuje pogojem varstva kulturne dediščine. 
 

II. ZAHTEVE ZA MEHANSKO ODPORNOST  
    IN STABILNOST 

4. člen 
(zagotovitev mehanske odpornosti in stabilnosti) 

 
Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani 
tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med 
gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili: 

– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta, 
– deformacij, večjih od dopustnih ravni, 
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na 
       napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 
      deformacij nosilne konstrukcije ali 
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere 

obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni 
vzrok. 

 (2) Objekti morajo biti projektirani, grajeni in 
vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob 
požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, 
ki je za posamezno skupino objektov določeno s 
predpisi o požarni varnosti objektov. 
    (3) Zahteva iz tretje alinee prvega odstavka tega 
člena se ne uporablja za potres z majhno verjetnostjo 
dogodka, kot je opredeljen v evrokodu, ki ga sestavljajo 
standardi skupine SIST EN 1998. 
 

12. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 

 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika prenehajo 
veljati: 

– Pravilnik o tehničnih predpisih o delovanju vetra 
na jeklene nosilne konstrukcije (Uradni list 
SFRJ, št. 41/64), 

– Pravilnik o tehničnih predpisih za lahke jeklene 
zgradbe pri jeklenih nosilnih konstrukcijah 
(Uradni list SFRJ, št. 6/65 in Uradni list RS, št. 
52/00), 

– Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, 
postavljanje in vzdrževanje antenskih naprav 
(Uradni list SFRJ, št. 1/69), 

 
S57J: Ker Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, 
postavljanje in vzdrževanje antenskih naprav zelo 
natančno opredeljuje postavitev antenskih naprav, sem 
prepisal nekaj členov, ki so nam, radioamaterjem lahko 
v veliko pomoč pri gradnji naših anten. Prepis je 
dobeseden skupaj s slovnico, izrazi in merskimi 
enotami, ki so veljale takrat. 
 
 

TEHNIŠKI PREDPISI 
O UKREPIH ZA IZDELAVO ANTENSKIH 

NAPRAV 
 
Druga izdaja 1969 
 
VSEBINA 
 
1. Splošne določbe 
2. Definicije pojmov 
3. Skupni ukrepi za izdelavo oddajnih in 

sprejemnih antenskih naprav 
3.1 Splošne določbe 
3.2 Mehanska trdnost 
3.2.1 Splošne določbe 
3.2.1 Vpliv vetra 
3.2.3 Vpliv temperature in dodatne obtežbe 
3.3 Električni varnostni ukrepi 
3.3.1 Električna zaščita 
3.3.2 Zaščite pred prenapetostjo 
3.3.3 Zaščitne omejitve 
3.4 Križanja in približevanja antenskih naprav 

drugim objektom in napravam 
3.4.1 Splošne določbe 
3.4.2 Križanja s povečano varnostjo 
3.4.3 Križanje antenske naprave nad ali pod drugo 

napravo 
4. Posebni ukrepi pri izvedbi antenskih naprav 
4.1 Oddajne antenske naprave 
4.1.1 Splošne določbe 
4.1.2 Antenske naprave na prostem 
4.1.3 Antenske naprave na stavbah 



4.2 Sprejemne antenske naprave 
4.2.1 Ukrepi za zmanjšanje radiofrekvenčnih motenj 
4.2.2 Skupne sprejemne antenske naprave 
4.2.3 Standardne sprejemne antene 
 
Tile tehniški predpisi so objavljeni v Ur. L. SFRJ št. 
1/69 
 

TEHNIŠKI PREDPISI 
O UKREPIH ZA IZDELAVO ANTENSKIH 

NAPRAV 
 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Ti predpisi določajo tehnične ukrepe za 

izdelavo antenskih naprav, ki so namenjene za 
sevanje in sprejemanje elektromagnetnih valov 
na področju radijskega prometa in dajejo 
elemente in normative za mehanske in 
elektriške ukrepe ter predpisujejo druge 
tehnične pogoje, ki jih je treba upoštevati pri 
izdelavi antenskih naprav. 

1.2 Pri izdelavi antenskih naprav se uporabljajo ti 
predpisi, razen, če ni s posebnimi standardi in 
tehniškimi predpisi za posamezne dele 
antenskih naprav drugače določeno. 

 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1.1 Oddajna in sprejemna antenska naprava je 

naprava z anteno, antenskim drogom,   
antenskim dovodom, sredstvi za pritrditev 
antenskega droga in antenskega dovoda ter 
napravo za ozemljitev. 

2.2 Antena je del antenske naprave za sevanje ali 
sprejemanje elektromagnetnih valov. 

2.8 Antenski drog je del antenske naprave, na 
katerem je pritrjena antena.  

2.9 Antenski dovod je vod, ki veže anteno z 
oddajnikom ali sprejemnikom. 

2.10 Nosilne vrvi so vrvi ali žice, s katerimi sta 
pritrjena antena in antenski drog. 

2.11 Ozemljitev je prevodna zveza, ki veže antensko 
napravo z ozemljilom. 

2.12 Ozemljilo je v zemljo vkopan kovinski 
predmet, ki je z njo v prevodni zvezi. 

2.13 Prenapetostna zaščitna naprava je naprava za 
odvajanje prenapetosti. 

2.14 Križanje je prehod celotne antenske naprave ali 
dela antenske naprave nad ali pod drugimi 
napravami ali čez komunikacijske naprave. 

2.15 Približanje je vodoravna oddaljenost antenske 
naprave od drugih naprav in objektov. 

2.16 Povečana mehanska oziroma električna varnost 
je varnost voda, ki se doseže z močnejšim 
dimenzioniranjem v mehanskem oziroma 
električnem pogledu. 

 

3. SKUPNI UKREPI ZA IZDELAVO 
ODDAJNIH IN SPREJEMNIH ANTENSKIH 
NAPRAV 
 
3.1 Splošne določbe 
3.1.1 Antenska naprava mora biti tako postavljena, 

da je v največji možni meri zmanjšan njen 
vpliv na druge antenske naprave. 

3.1.2 Mesto za antensko napravo mora biti tako 
izbrano, da so morebitne radiofrekvenčne 
motnje zmanjšane na najmanjšo mero. 

3.1.3 Če naj bo antenska naprava na strehi stavbe, 
mora biti postavljena tako: 
− da ne zmanjšuje ali ovira dostopa k 

dimnikom; 
− da ne otežuje dostopa k drugim napravam, 

ne ravnanja z njimi in ne otežuje dela 
dimnikarju; 

− da je navpična razdalja od odprtine dimnika 
do spodnjega dela oddajne antene najmanj 2 
m; 

− da je na tistih mestih, kjer je možen 
električni dotik, nameščena tablica z 
opozorilom na nevarnost. 

3.1.4 Če je na strehi iste stavbe več antenskih naprav, 
morajo biti druga od druge oddaljene najmanj 6 
metrov v cikcakasti črti, da se zmanjša vpliv 
medsebojnih motenj. 

3.1.12 Mesta, na katerih se stikajo različne kovine, 
morajo biti zavarovana pred elektrolitsko 
korozijo. 

3.1.13 Nosilne vrvi droga in antene morajo biti: 
− odporne proti atmosferskim vplivom, 
− v mejah dopustnih mehanskih obremenitev 

in brez vozlov 
3.1.14 Palice, cevi in cevni podporniki antene morajo 

biti zavarovani, da ne more vanje pronicati 
voda. 

3.1.15 Antene in njihove nosilne vrvi ne smejo biti 
pritrjene na strelovodno napravo. 

3.1.16 Lesene antenske drogove je dovoljeno 
uporabljati le, če so iz zdravega in 
impregniranega lesa in, če so pritrjeni na  

             tehnično ustrezen način. 
3.1.17 Vrh zunanje antene na cestnih vozlih, ki se 

premikajo po tleh, ne sme segati več kot 2,5 m 
nad zemljo. 

3.2 Mehanska trdnost 
3.2.1 Splošne določbe 
3.2.1.1 Antenska naprava mora biti izvedena tako, da 

ustreza mehanskim obremenitvam in 
atmosferskim vplivom. Atmosferski vplivi se 
dajo zmanjšati s primerno izbiro materiala ali 
zaščito njegove površine. 

3.2.1.2 Gradnja antenskih drogov, ki so višji kot 10 m 
je dopustna le po projektu, ki ga je potrdil 
organ, pristojen za gradbeno dovoljenje; pri 



tem veljajo glede izdaje gradbenega dovoljenja 
posebni predpisi. 

3.2.1.3 Način in mesto za pritrditev antenskega droga 
morata biti izbrana tako, da nastajajoče sile ne 
presegajo dopustnih mej. 

3.2.1.4 Antenski drog je treba vsekakor preskusiti, ali 
lahko vzdrži upogibni moment, ki ga povzroča 
veter na anteno in drog. 

Vpliv vetra 
3.2.2.1 Antenske naprave, ki so sestavljene iz antene in 

zasidranega antenskega droga skupne proste 
dolžine do 10 m se računajo na tlak vetra 70 
kp/m2 (1 kp/m2 = 9,81 Pa = 9,81 N/m2 – op. 
S57J) in srednjo vrednost koeficienta k (Cr) = 
1, če površine anten proti vetru Sv niso večje 
kot 0,25 m2. 

3.2.2.2 Na ta način preračunane antenske naprave je 
dovoljeno uporabljati: 
− na višinah do 40 m nad zemljo, 
− na stavbah, ki so višje kot 40 m – za 

antenske naprave, ki segajo do 10 m nad 
streho (tovarniški dimniki, stebri in podobno 
se ne štejejo za stavbe). 

3.2.2.3 Obremenitev Pv antenskega droga, dolgega 
skupaj z anteno do 10 m, zaradi vetra se računa 
po obrazcu: 

)(kpSkpP vvv =  
kjer je: pv – tlak vetra (kp/m2); Sv – največja 
površina naprave, ki je izpostavljena pritisku 
vetra (m2), k– koeficient zajeznega odpora(Cr). 

3.2.2.4 Za izračun obremenitve zaradi vetra veljajo tudi 
določbe tehniških predpisov za gradnjo 
nadzemnih elektroenergetskih vodov. 

3.2.2.5 Rezultirajoča sila zaradi vetra Pa na vrh antene, 
kadar je več anten pritrjenih na isti antenski 
drog, se računa po obrazcu: 
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kjer so:  
H1, H2…..Hn višine od mest, kjer je antenski 
drog vpet, do mesta, kjer je pritrjena antena 
(m); H- višina do najvišje točke antenskega 
droga (m); P1, P2 …Pn pa sile vetra na antene 
(kp). 

3.2.2.6 Za nezasidrane antenske drogove veljajo tile 
obrazci: 

M = W*σdop 
kjer je: 

 W – odpornostni moment stebra (cm3); 
 σdop – dopustna obremenitev materiala 
(kp/cm2); 
 M – moment na mestu, kjer je drog vpet (kpm) 

M = Pa*H 
kjer je: 

Pa – rezultirajoča sila zaradi vetra na anteno in 
drog, reducirana na vrh antene (kp); 
H – višina od vrha antene (prijemališče sile Pa) 
do mesta, kjer je antenski drog vpet (m). 

3.2.2.7 Za antene z antenskim drogom tovarniške 
izdelave je proizvajalec dolžan navesti vrednost 
produkta k*Sva, kjer je Sva – vetru izpostavljena 
površina antene (m2), kot tudi razdaljo od 
mesta maksimalne obremenitve do točke, v 
kateri je pritrjena antena. 

3.2.2.8 Material antenske naprave mora biti tako 
izbran, da ustreza lokalnim razmeram (hitrosti 
vetra, zaledenitvi, delovanju korozije itd.). 

3.2.2.9 Uporaba s spojniki podaljšanih cevi ni 
priporočljiva; če pa je kljub temu treba 
uporabiti spojnike, morajo biti zavarovani, da 
se ne odvijejo ali ne zlomijo. 

 
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektih 
http://www.velenje.si/filelib/odloki/pravilnik_o_vrstah
_zahtevnih_manj_zahtevnih_in_enostavnih_objektov.d
oc 
 
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo 
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in 
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi 
zemljišči  
 
Povezave:  Zbirni podatki in povezave v IUS-INFO 
Registru  
 
Zbirni podatki čistopisa: Prva objava: Uradni list RS, 
št. 114-4980/2003, stran 15545   
Datum objave: 21.11.2003     Veljavnost: od 6.12.2003  
 
Besedilo;  

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih 
 in enostavnih objektov (v nadaljnjem besedilu: vrste 
objektov) ter največjo velikost, način gradnje in rabe 
enostavnih objektov, pogoje za njihov odmik od meje 
sosednjih zemljišč in druge pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno 
dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: pogoji za gradnjo 
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja). 
 
(2) Ta pravilnik določa tudi vrste vzdrževalnih in 
drugih del, ki so v zvezi z objekti in zemljišči, ki so ob 
njih oziroma jim pripadajo in se jih izvede zato, da se 
objektom zagotavlja njihova uporaba, zemljiščem, ki so 
ob njih oziroma jim pripadajo, pa omogoča njihova 



namenska raba (v nadaljnjem besedilu: vrste del, ki so 
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči), za katera 
ni potrebno gradbeno dovoljenje. 
 
S57J: Naslednje člene lahko uporabimo za gradnjo 
radio amaterskih objektov brez gradbenega dovoljenja, 
seveda na zazidljivi parceli. 
 
2.3.1 Pomožni objekti 
    

5. člen 
(vrste objektov za lastne potrebe) 

 
Objekti za lastne potrebe so: 
 
2. drvarnica, to je pritlična stavba, katere streha je 
hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za hrambo 
trdega kuriva, če je njena tlorisna površina do 15 m2, 
višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m; 
 
3. garaža, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje 
osebnih motornih vozil, če je njena tlorisna površina do 
30 m2, višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, 
razpon nosilnih delov pa do 3 m, pri večjem razponu pa 
morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v 
skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode; 
 
4. lopa, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje 
orodja, vrtne opreme in podobno, če je njena tlorisna 
površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa 
do 3 m; 
5. nadstrešek, to je manjša streha, odprta ali deloma 
zaprta, pred vhodom v objekt, ali nad gostinskim 
vrtom, ali namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in 
koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, 
če je njegova tlorisna površina do 20 m2, njegova 
konstrukcija postavljena na zemljišče, višina in razponi 
pa enaki kot pri garaži; 
 
6. steklenjak, to je s steklom pokrit prostor za gojenje 
vrtnin in drugih rastlin ali narejen kot zimski vrt, če je 
njegova tlorisna površina do 30 m2, višina in razpon 
nosilnih delov pa do 3 m; 
8. uta oziroma senčnica, to je manjša, navadno lesena, 
delno odprta pritlična stavba, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom, ki je namenjen sedenju in počitku, 
če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon 
nosilnih delov pa do 3 m. 
 

7. člen 
(vrste pomožnih infrastrukturnih objektov) 

 
Pomožni infrastrukturni objekti so: 
7. pomožni telekomunikacijski objekti, med katere 
sodijo: 

– sekundarno telekomunikacijsko omrežje – ni 
pogojev; 
– bazne postaje, namenjene javnim 
telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz 
antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in 
telekomunikacijske opreme oziroma naprav v 
primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
a) antenski drog, ki je na novo postavljen na stavbo, je 
lahko visok največ 10 m nad površino strehe, antenski 
drog, ki je postavljen na obstoječi steber, zgrajen na 
podlagi gradbenega 
dovoljenja, pa je lahko visok največ 5 m nad zgornjim 
robom stebra, 
 
b) pri antenskih nosilcih, ki so na antenskem drogu, 
postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje 
antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih 
nosilcih, ki so pritrjeni na obstoječi steber, zgrajen na 
podlagi gradbenega dovoljenja, mora biti spodnji rob 
najnižje antene najmanj 5 m od terena, če stoji steber na 
zemljišču oziroma najmanj 1,5 m od strešine, če je 
steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so 
pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti 
največja dolžina antene 1,5 m in 
 
c) prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo 
v nestanovanjski stavbi in sicer mora biti v tistem 
njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma se v 
njem ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, pa je 
lahko postavljen ob obstoječih drogovih, stebrih 
oziroma stolpih, njegova tlorisna površina pa je lahko 
do 30 m2; 
 
 
Pravilnik o tehničnih normativih za 
vzdrževanje antenskih stolpov 
/Ne velja od: 15.01.2008/ 
 
Naslov: Pravilnik o tehničnih normativih za 
vzdrževanje antenskih stolpov (Ur.l. SFRJ, št. 65/1984) 
/Ne velja od: 15.01.2008/ 
SOP: 1984-07-0696 
Predpisi, ki spreminjajo dani predpis: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov /ZGO-1B/ 
(Ur.l. RS, št. 126/2007) 
 

Z A K O N 
    O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-
1B) 

120. člen 



(enostavni in nezahtevni objekti v prehodnem obdobju) 
(1) Šteje se, da imajo nezahtevni objekti po tem 
zakonu, ki so z dnem začetka uporabe tega zakona že 
zgrajeni ali se je pred dnem začetka uporabe tega 
zakona pričelo z njihovo gradnjo in izpolnjujejo po 
dosedanjih predpisih določene pogoje za gradnjo 
enostavnega objekta brez pridobitve gradbenega 
dovoljenja, gradbeno dovoljenje po samem zakonu. 
    (2) Ne glede na prejšnji odstavek investitor objekta 
iz prejšnjega odstavka lahko vloži zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja za takšen objekt. 
    (3) Do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 8. 
člena zakona se šteje, da so nezahtevni objekti po tem 
zakonu vsi enostavni objekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki 
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni 
list RS, št. 114/03 in 100/05; v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik o enostavnih objektih). 
    (4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se do 
uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 8. člena 
zakona začasni objekti, zgrajeni za manj kakor šest 
mesecev, urbana oprema, ki jo postavlja občina ter 
enostavni objekti, ki so del gospodarske javne 
infrastrukture in drugi objekti, ki so v javno korist, 
štejejo za enostavne objekte. 
 
 
Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV2938.ht
ml 
Naslov: Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih 
(Ur.l. SFRJ, št. 13/1968) 
SOP: 1968-07-0161 
Organ sprejema: ZVEZNI SEKRETARIAT ZA 
GOSPODARSTVO 
Datum sprejema: 11.03.1968 
Datum objave: 03.04.1968 
Datum začetka veljavnosti: 03.05.1968 
Opombe: Do sprejema tehničnih specifikacij po 
določbah Zakona o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS, št. 
52/00) oz. do sprejema posebnih predpisov iz prvega 
odstavka 2. člena tega zakona se uporablja ta pravilnik 
o gradbenih proizvodih. 
 
S57J: Iz Pravilnika o tehničnih o strelovodih sem 
prepisal nekaj pomembnejših  členov.  
 
Tehniški predpisi za strelovode 
VSEBINA 

1. Predmet predpisov 
2. Področje uporabe 
3. Pojasnitev pojmov 
4. Splošne določbe za strelovode 
4.1 Splošno 
4.2 Material za vodnike 

4.3 Lovilci 
4.4 Odvodi 
4.5 Vodniki in stiki 
4.6 Ozemljitev 
4.7 Kovinske mase 
4.8 Električne naprave 
4.9 Povezava z drugimi vodniki 
5. Posebne določbe o strelovodih na 

specifičnih objektih, višjih kot 10 m 
5.1 nekovinski stolpi, silosi in tovarniški 

dimniki, ki so višji od 10 m 
5.2 Cerkve, kovinski stolpi, kovinski dimniki 

in podobni objekti 
5.3 Žičnice 
5.4 Šotori in mlini na veter 
5.5 Stavbe z mehkimi kritinami 
5.6 Obratovalni prostori in skladišča, v katerih 

lahko nastane požar 
5.7 Obratovalni prostori in skladišča, v katerih 

lahko nastane eksplozija 
5.8 Obratovalni prostori in skladišča razstreliv 
6. Tehnična dokumentacija za izdelavo 

strelovodnih naprav 
7. Pregled in preizkušanje strelovodnih 

naprav 
8. Strelovodi z viri ionizirajočega sevanja 
8.1 Splošne določbe 
8.2 Posebne določbe 
8.3 Varnostni ukrepi pri graditvi in 

vzdrževanju strelovodne napeljave z viri 
ionizirajočega sevanja 

 
1.  Predmet predpisov 

 
Ti predpisi določajo, katere objekte je treba zavarovati 
s strelovodom, kot tudi način graditve in vzdrževanja 
strelovodov. 
 

2.  Področje uporabe 
 
S strelovodom morajo biti zavarovani: 
 
2.1 visoke hiše, tovarniški dimniki, silosi, 

opazovalni stolpi in drugi objekti, ki so precej 
višji od okolice, 

2.5 objekti, za katere je v posebnih predpisih 
določeno, da morajo biti zavarovani s 
strelovodom. 

 
      3.  Pojasnitev pojmov 
 
3.101 Strela je direktno električno atmosfersko 

udarno razelektrenje ali vrsta takih razelektrenj, 
ki nastane zaradi razlike med električno 
napetostjo atmosferske elektrine in zemlje 
oziroma objektov na njej in je tolikšna, da 

             lahko poškoduje objekte ali je nevarna za ljudi. 



3.102 Udarno razelektrenje je električno 
razelektrenje, pri katerem se tok razelektrenja 
najprej dvigne od ničle do maksimalne jakosti 
(trajanje čela) in dobi nato po določenem času 
(polovični vrednosti) polovico maksimalne 
jakosti. 

3.2 Deli strelovodne napeljave 
3.201 Strelovod je električna napeljava, izvedena 

tako, da je možnost udara strele v zavarovani 
objekt minimalna. Napeljava je sestavljena iz 
lovilcev, odvoda, ozemljila in dodatnih priprav. 

 
4. Splošne določbe za strelovode 
 
4.11 Strelovod mora biti izveden tako, da lahko 

odvede atmosfersko razelektrenje v zemljino 
brez škodljivih posledic. 

4.12 Strelovod mora biti tak, da pri odvajanju 
atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride 
do preskoka. Pri tem je treba upoštevati, da so 
ob streli ljudje in stvari v neposredni bližini 
odvoda vedno ogroženi. 

 
5.2 Cerkve, kovinski stolpi, kovinski dimniki in 

podobni objekti 
 
5.25 Stolpu podobni objekti iz jekla ali armiranega 

betona, kot so: stolpi izvoznih naprav v 
rudnikih, vrtalni stolpi, hladilni stolpi, vodni 
stolpi, dimniki, gradbena dvigala in podobno, 

morajo imeti pri dnu najmanj dva priključka za 
ozemljitev, enega nasproti drugemu. 

5.251 Deli jeklenih konstrukcij morajo imeti po vsej 
višino dobro električno zvezo. Posebni 
strelovodni vodniki na samem objektu niso 
potrebni. 

 
6. Tehnična dokumentacija za izdelavo 

strelovodnih naprav 
 

6.1 Tehnična dokumentacija za izdelavo 
strelovodne napeljave mora navajati: 

a) Vrsto, namen in material, iz katerega je objekt in 
po možnosti tudi kategorijo objekta iz 5. 
poglavja teh predpisov; 

b) Tloris strehe in videz stavbe z glavnimi merami; 
c) Obliko in nagib strehe ter vrsto kritine; 
d) Vse lovilce; 
e) Vse odvode; 
f) Vsa ozemljila in merilne stike, označene in 

zaporedoma oštevilčene; 
g) Vse priključke in kovinske mase (točka 3.211); 
h) Ves dodatni pribor (točka 3.210); 
i) Potrebne izračune. 
 

6.3 Vse spremembe, ki nastanejo na objektu ali v 
njegovi okolici oziroma na strelovodni napeljavi, je 
treba vpisati v tehnično dokumentacijo, tako da 
vselej prikazuje obstoječe stanje



 


