
 

 

A. Stanovanjski namen: 

Stavbe za stanovanjsko rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab delov stavbe. Sem 

spadajo zlasti: 

- stanovanje v enostanovanjski stavbi, 

- stanovanje v dvostanovanjski stavbi, 

- stanovanje 

- oskrbovano stanovanje, 

- bivalna enota 

- garažne stavbe, garaže v garažni hiši in pokrita parkirišča, ki se ne uporabljajo v povezavi s poslovno 

dejavnostjo. 

 

B. Storitveni in trgovski namen: 

Stavbe za storitveno in trgovsko rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab delov 

stavbe, kot so: 

- poslovni del stavbe, 

- nastanitveni gostinski obrat, 

- prehrambni gostinski obrat, 

- koča, dom, 

- trgovski del stavbe, 

- banka, pošta, zavarovalnica, 

- sejemska dvorana, razstavišče, 

- bencinski servis, 

- trgovski del stavbe na bencinskih servisih,  

- del stavbe za opravljanje storitev 

- garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 

dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 

 

C. Proizvodni namen: 

C1 Industrijske stavbe, z rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab delov stavbe, kot 

so: 

- del stavbe za industrijsko rabo, 

- elektrarna, 

- del stavbe za težko industrijo, 

- del stavbe z rezervoarjem, silos, 

- del stavb za potniški promet 

- hangarji, remize, tovorni terminali 

- garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 

dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 

 

C2 Stavbe za kmetijsko rabo, če se uporabljajo za kmetijsko poslovno dejavnost z rabo, kot jo določajo 

predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab delov stavbe, kot so: 

- hlev, 

- del stavbe za spravilo pridelka, 

- del stavbe za rastlinsko pridelavo, 

- pomožni kmetijski del stavbe, 
- zavetišče in hotel za živali, 

- garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 

dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 



 

 

 

 

D. Družbeni namen 

Stavbe, ki so splošnega družbenega pomena, z rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih 

rab delov stavbe, kot so: 

- del stavbe za kulturo in razvedrilo, 

- del stavbe za živali ali rastline v živalskem ali botaničnem vrtu,  

- muzej in knjižnica, 

- arhiv, 

- poslovni prostor javne uprave, 

- šola, vrtec, 

- del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 

- bolnica, zdravstveni dom, 

- zdravilišče, 

- del stavbe za zdravstveno oskrbo, 

- športna dvorana, 

- garažne stavbe in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki se uporabljajo v povezavi z 

dejavnostmi, naštetimi v tej alineji. 

 

 


