
 
PRILOGA 1 

 
1      STAVBE 
 11     STANOVANJSKE STAVBE 
  111   Enostanovanjske stavbe 
   1110  Enostanovanjske stavbe 
    11100 Enostanovanjske stavbe 
  112   Večstanovanjske stavbe 
   1121  Dvostanovanjske stavbe 
    11210 Dvostanovanjske stavbe 
   1122  Tri- in večstanovanjske stavbe 
    11220 Tri- in večstanovanjske stavbe  
  113   Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
   1130  Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine  
    11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
    11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine 
 12    NESTANOVANJSKE STAVBE 
  121   Gostinske stavbe 
   1211  Hotelske in podobne gostinske stavbe  
    12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
    12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
   1212  Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
    12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
  122   Poslovne in upravne stavbe 
   1220  Poslovne in upravne stavbe 
    12201 Stavbe javne uprave 
    12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
    12203 Druge poslovne stavbe 
  123   Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 
   1230  Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 
    12301 Trgovske stavbe 
    12302 Sejemske dvorane, razstavišča 
    12303 Bencinski servisi 
    12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
  124   Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 

   1241  Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter 
z njimi povezane stavbe1 

    12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter 
z njimi povezane stavbe1 

   1242  Garažne stavbe 
    12420 Garažne stavbe 
  125   Industrijske stavbe in skladišča 
   1251  Industrijske stavbe 

                                                      
1 Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.  
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    12510 Industrijske stavbe 
   1252  Rezervoarji, silosi in skladišča 
    12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 
  126   Stavbe splošnega družbenega pomena 
   1261  Stavbe za kulturo in razvedrilo 
    12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
   1262  Muzeji in knjižnice 
    12620 Muzeji in knjižnice 
   1263  Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
    12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
   1264  Stavbe za zdravstveno oskrbo 
    12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 
   1265  Stavbe za šport 
    12650 Stavbe za šport 
  127   Druge nestanovanjske stavbe 
   1271  Nestanovanjske kmetijske stavbe 
    12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 
    12712 Stavbe za rejo živali 
    12713 Stavbe za spravilo pridelka 
    12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe  
   1272  Obredne stavbe 
    12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 
    12722 Pokopališke stavbe  
   1273  Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene1 
    12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene1 
   1274  Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
    12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
 
 
2     GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 
 21    Objekti prometne infrastrukture 
  211   Ceste 
   2111  Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste 
    21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste 
   2112  Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste 
    21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste 
  212    Železniške proge 
   2121  Glavne in regionalne železniške proge 
    21210 Glavne in regionalne železniške proge 
   2122  Mestne železniške proge 
    21220 Mestne železniške proge 
  213    Letališke steze 
   2130  Letališke steze 
    21301 Letališke steze in ploščadi 
    21302 Letalski radio-navigacijski objekti 
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  214   Mostovi, viadukti, predori in podhodi 
   2141  Mostovi in viadukti 
    21410 Mostovi in viadukti 
   2142  Predori in podhodi 
    21421 Predori 
    21422 Podhodi 
  215    Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade ter 

drugi vodni objekti 
   2151  Pristanišča in plovni kanali 
    21510 Pristanišča in plovni kanali 
   2152  Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti  
    21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 
   2153  Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti 
    21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti 
 22    Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi 
  221   Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična1) komunikacijska 

omrežja in daljinski (prenosni1) elektroenergetski vodi 

   2211  Naftovodi in daljinski (prenosni1) plinovodi 
    22110 Naftovodi in daljinski (prenosni1) plinovodi 
   2212  Daljinski vodovodi  
    22121 Daljinski vodovodi 
    22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode 
   2213  Daljinska (hrbtenična1) komunikacijska omrežja 
    22130 Daljinska (hrbtenična1) komunikacijska omrežja 
   2214  Daljinski (prenosni1) elektroenergetski vodi 
    22140 Daljinski (prenosni1) elektroenergetski vodi 
  222   Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski1) elektroenergetski 

vodi in lokalna (dostopovna1) komunikacijska omrežja 
   2221  Lokalni (distribucijski1) plinovodi 
    22210 Lokalni (distribucijski1) plinovodi 
   2222  Lokalni vodovodi 
    22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo 
    22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 
    22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti 
   2223  Cevovodi za odpadno vodo 
    22231 Cevovodi za odpadno vodo 
    22232 Čistilne naprave 
   2224 22240 Lokalni (distribucijski1) elektroenergetski vodi in lokalna 

(dostopovna1) komunikacijska omrežja 
 23    Industrijski gradbeni kompleksi 
  230   Industrijski gradbeni kompleksi 
   2301  Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
    23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
   2302  Elektrarne in drugi energetski objekti 
    23020 Elektrarne in drugi energetski objekti 
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   2303  Objekti kemične industrije 
    23030 Objekti kemične industrije 
   2304  Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje 
    23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje 
 24    Drugi gradbeni inženirski objekti 
  241    Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
   2411  Športna igrišča 
    24110 Športna igrišča 
   2412  Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 

čas 
    24121 Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami 
    24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 

čas 
  242   Drugi gradbeni inženirski objekti 
   2420  Drugi gradbeni inženirski objekti 
    24201 Obrambni objekti  
    24203 Objekti za ravnanje z odpadki 
    24204 Pokopališča 
    24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje 
 




