PRILOGA 2
OBJEKTI DRŽAVNEGA POMENA
1.
–
–
–
–

OBJEKTI SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA:
objekti za športne prireditve velikosti 25 ha ali več oziroma, ki sprejmejo 5 000
obiskovalcev ali več,
objekti za kulturne prireditve, ki sprejmejo 1 500 obiskovalcev ali več,
narodna gledališča, narodne knjižnice, narodni muzeji, narodne galerije,
objekti za opravljanje bolnišnične dejavnosti s 70 posteljami ali več.

2.
–
–

OBJEKTI, V KATERIH SE IZVAJAJO PROTOKOLARNE STORITVE:
protokolarni objekti,
objekti diplomatskih in konzularnih predstavništev.

3.
–

OBJEKTI, KI SO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST DRŽAVE:
objekti, v katerih je sedež predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije,
Državnega zbora Republike Slovenije in ministrstev, pristojnih za zunanje in notranje
zadeve ter obrambo,
objekti, ki so posebnega pomena za obrambo,
objekti, ki so posebnega pomena za policijo,
objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so posebnega pomena za
zaščito, reševanje in pomoč.

–
–
–

4. INDUSTRIJSKE STAVBE IN GRADBENI KOMPLEKSI:
4.1 Energetski objekti
–
elektrarne z nazivno električno močjo 10 MW ali več,
–
sežigalnice komunalnih odpadkov.
4.2 Objekti kemične industrije
–
rafinerije,
–
objekti za proizvodnjo, uporabo in skladiščenje razstreliva, smodnika in drugih
eksplozivnih snovi.
4.3 Skladišča in rezervoarji
–
skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih
plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo z zmogljivostjo 5 000 m³ ali več,
–
skladišča dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja z zmogljivostjo 20 000 m³ ali
več,
–
objekti za skladiščenje državnih blagovnih rezerv.
5.
5.1
–
–
5.2
–
5.3
–

OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE:
Ceste s pripadajočimi objekti in napravami
avtoceste (AC) in hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1 in G2),
bencinski servisi in oskrbni objekti ob avtocestah in hitrih cestah.
Železniške proge s pripadajočimi objekti in napravami
glavne in regionalne železniške proge in železniške postaje I. reda.
Letališča s pripadajočimi objekti in napravami
objekti letališke infrastrukture na javnih civilnih in javnih mešanih letališčih na
mednarodnih vozliščih in vozliščih Evropske unije,
–
infrastruktura navigacijskih služb zračnega prometa, razen nezahtevnih objektov.
5.4 Pristanišča
–
pristanišča, namenjena za mednarodni javni promet.
5.5 Mejni prehodi
5.6 Vzpenjače in žičnice za prevoz oseb
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6.
–
–
–
–
7.
–
–
–
–
–
–
–

CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI:
naftovodi s premerom 300 mm ali več s pripadajočimi funkcionalnimi objekti,
plinovodi z obratovalnim tlakom, višjim od 16 barov, s pripadajočimi funkcionalnimi
objekti,
elektroenergetski vodi napetosti 110 kV in več s pripadajočimi funkcionalnimi objekti,
samostoječ objekt bazne postaje elektronskega komunikacijskega omrežja.
VODNI OBJEKTI:
velike pregrade,
jezovi konstrukcijske višine 15 m ali več in dolžine krone 150 m ali več,
pregrade konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več,
visokovodni nasipi celinskih voda dolžine 2 000 m ali več,
visokovodni nasipi morja dolžine 500 m ali več,
vodni objekti, namenjeni zmanjševanju poplavne ogroženosti na območjih pomembnega
vpliva poplav,
vodni objekti, namenjeni izvajanju celovitih ukrepov doseganja dobrega stanja voda v
skladu z načrtom upravljanja voda in aktom, ki določa program ukrepov upravljanja z
vodami.

8.
–
–

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI:
odlagališča radioaktivnih odpadkov,
objekti za obdelavo živalskih odpadkov kategorije 1 in 2.

9.
–

JEDRSKI IN SEVALNI OBJEKTI:
jedrski in sevalni objekti, razen za potrebe zdravstva in veterine.

10. DRUGI OBJEKTI:
–
če je s posebnim predpisom za izdajo gradbenega dovoljenja določena pristojnost
ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve.
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