
PRILOGA 2 

 
OBJEKTI DRŽAVNEGA POMENA 

 

1. OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 

1.1. Ceste s pripadajočimi objekti in napravami: 

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

 mejni prehodi 
1.2. Železniške proge s pripadajočimi objekti in napravami: 

 javna železniška infrastruktura na glavnih železniških progah I. in II. 

reda 

 javna železniška infrastruktura na regionalnih železniških progah, razen 

železniških postaj 

 podzemna mestna železnica 
1.3. Letališča s pripadajočimi objekti in napravami: 

 objekti letališke infrastrukture na javnih civilnih in javnih mešanih 

letališčih, namenjenih za mednarodni zračni promet 
1.4. Pomorski in rečni plovni objekti: 

 pristanišča, namenjena za mednarodni javni promet 

 umetni plovni kanali 
 

2. VODNI OBJEKTI NA VODAH 1. REDA IN NA OGROŽENIH OBMOČJIH 

 jezovni objekti konstrukcijske višine 15 m ali več in dolžine krone 150 

m ali več 

 pregrade za zadrževanje voda in plavin konstrukcijske višine 10 m ali 

več in dolžine krone 150 m ali več 

 varovalni nasipi in zidovi celinskih voda dolžine 2000 m ali več 

 varovalni nasipi in zidovi morja dolžine 500 m ali več 

 celovite ureditve celinskih voda na območju, ki je v najvišjem razredu 

ogroženosti 
 

3. OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

3.1. Objekti za vodooskrbo: 

 vodni zbiralniki s kapaciteto 100.000 m3 ali več 

 vodna zajetja, črpališča vode zunaj ureditvenih območij strnjenih 

naselij z zmogljivostjo 150 l/s ali več 

 objekti za pripravo pitne vode s kapaciteto 100.000 m3 na dan ali več 

 prenosni vodovodi in pripadajoči objekti 
3.2. Objekti za čiščenje odpadnih voda: 

 čistilne naprave s kapaciteto 15.000 populacijskih ekvivalentov ali več 

3.3. Objekti za ravnanje z odpadki: 

 objekti za zbiranje, razvrščanje, sortiranje, začasno skladiščenje, 

predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov s kapaciteto 1000 ton 

letno ali več 

 objekti za odstranjevanje odpadkov, kadar gre za obvezno državno 

gospodarsko javno službo na področju ravnanja z odpadki 
 

4. OBJEKTI PRENOSNEGA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA 

 samostoječ objekt bazne postaje mobilnega javnega telekomunikacijskega 

omrežja 
 

5. PROIZVODNI OBJEKTI IN SKLADIŠČA 

5.1. Proizvodni objekti: 

 objekti za proizvodnjo razstreliva, smodnikov in eksplozivnih snovi 

 ladjedelnice 

 objekti za proizvodnjo koksa 



 rafinerija 
5.2. Skladišča in rezervoarji: 

 skladišča fosilnih tekočih goriv s kapaciteto 10.000 m3 ali več, razen 

skladišč bencina 

 skladišča zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina ter 

utekočinjenega naftnega plina s kapaciteto 50 ton ali več 

 skladišča oziroma rezervoarji drugih nevarnih kemikalij, ki niso naštete 

v prvih dveh alinejah te točke, s kapaciteto 200 m3 ali več 
5.3. Objekti za skladiščenje državnih blagovnih rezerv 

 

6. ENERGETSKI OBJEKTI 

 elektrarna (hidroelektrarna, termoelektrarna, termoelektrarna toplarna, 

geotermalna elektrarna, polje vetrnih elektrarn in druge vrste 

elektrarn) z nazivno električno močjo 10 MW ali več 

 prenosni in distribucijski elektroenergetski vodi s pripadajočimi 

funkcionalnimi objekti, z nazivno napetostjo 110 kV ali več 

 prenosni plinovodi, če je delovni tlak višji od 16 bar, s pripadajočimi 

funkcionalnimi objekti 

 prenosni naftovodi in produktovodi, s pripadajočimi funkcionalnimi 

objekti 
 

7. JEDRSKI IN SEVALNI OBJEKTI 

7.1. Jedrski objekti: 

 objekt za izdelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega 

goriva 

 jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi 

 raziskovalni reaktor 

 jedrska elektrarna in toplarna 

 objekt za trajno skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje 

jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov 

 objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje 

radioaktivnih odpadkov 

 več jedrskih objektov skupaj, če so funkcionalno povezani na istem 

geografsko zaokroženem območju ter jih upravlja ena oseba 
7.2. Sevalni objekti, razen za potrebe zdravstva in veterine: 

 objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih 

mineralnih surovin 

 odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja 

pri pridobivanju jedrskih surovin 
 

8. OBJEKTI ZA TURIZEM, ŠPORT, REKREACIJO IN PROSTI ČAS 

 objekt za športne prireditve velikosti 25 ha ali več oziroma ki sprejme 

15.000 obiskovalcev ali več 

 marine s 100 privezi ali več 

 vzpenjače in žičnice za prevoz oseb 
 

9. OBJEKTI ZA OBRAMBNE POTREBE 

 objekti in okoliši objektov, ki so posebnega pomena za obrambo 
 

10. OBJEKTI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so posebnega 

pomena za zaščito, reševanje in pomoč, za območje celotne države ali za 

del območja države 
 

11. OBJEKTI, V KATERIH SE IZVAJAJO PROTOKOLARNE STORITVE 

 objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve, s pripadajočimi 

napravami 



 objekti diplomatskih in konzularnih predstavništev 
 

12. OBJEKTI NA ZAVAROVANEM OBMOČJU 

 objekti na območju, ki ga zavaruje država na podlagi predpisov s 

področja ohranjanja narave ali kulturne dediščine, če je s predpisom o 

zavarovanju tako določeno 

 objekti na območju, ki je v skladu s predpisi zavarovano kot gozd s 

posebnim namenom, če je s predpisom o zavarovanju tako določeno. 

 
 

 

 

 

 


