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P R E D L O G  

 
Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – 
odl. US, 41/04, 45/04, 46/04 – obvezna razlaga, 47/04 in 62/04 – odl. US) in 27. 
člena Statuta Mestne občine Ljubljana  (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na……. seji dne ……….sprejel 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03) 
se 8. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
» Stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi 
točkami: 
 

 
   Namembnost OBMOČJE (2. člen odloka) 
Skupina  I. II. III. IV. V. VI. VII. 

A Gospodarske namene 1100 1100 1100 700 600 300 300 
B Gospodarske in 

poslovne namene 
1100 1100 1100 800 600 300 300 

C Poslovne namene 1300 1300 1300 900 600 300 300 
D Storitvene in trgovske 

namene 
800 800 800 500 400 200 200 

E Javne službe in storitve 400 400 400 250 200 150 100 
F Družbene dejavnosti 100 100 100 90 70 70 70 
G Stanovanjske namene 100 100 100 90 70 70 70 
H Kmetijstvo in gozdarstvo 600 600 600 150 150 50 50 

 
  

2. člen 
 
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
» Stavbna zemljišča se, glede na opremljenost s komunalno infrastrukturo in dejanske 
možnosti priključitve nanjo ter glede na njihovo namembnost, ovrednotijo z 
naslednjimi točkami: 
 

NAMEMBNOST (6.člen)   
A + B + C + D E + F G + H 

1) OPREMLJENOST S CESTAMI 
a) zasilni cestni dovoz, makadamska ureditev cestišča 30 20 10 
b) protiprašna ureditev cestišča, javna razsvetljava  na drogovih 40 30 15 
c) asfaltna utrditev cestišč z robniki in vsaj enim hodnikom za pešce, 

javna razsvetljava v kabelski izvedbi 
60 40 15 

2) OPREMLJENOST S KANALIZACIJO 90 60 30 



3) OPREMLJENOST Z VODOVODOM 60 40 20 
4) OPREMLJENOST S PLINOVODOM 
a) dimenzioniranje za kuhanje 30 20 10 
b) dimenzioniranje za kuhanje in ogrevanje 50 30 20 
5) OPREMLJENOST Z VROČEVODOM (TOPLOVODOM) 65 45 25 
6)  OPREMLJENOST Z JAVNIM MESTNIM PROMETOM 
a) proga s frekvenco do 20 min 45 30 15 
b) proga s frekvenco nad 20 min 20 20 10 
     
 

3. člen 
 
Karta območij iz 2. člena Odloka in Priloga 2 sta spremenjeni in sta sestavni del tega 
odloka. 
 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne 1. januarja 2006. 
 
 
 
 
 
 
Štev.: …………….. 
Ljubljana, dne ………………….. 
 
                                                                                                  ŽUPANJA 
           Mestna občina Ljubljana 

Danica Simšič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV 

predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča 

 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 32. izredni seji dne 31. 01. 2005 
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča s predlogom za sprejem po hitrem postopku. Na seji je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel sklep, da se predlog Odloka 
prekvalificira v osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča, katerega je sprejel  skupaj s pripombami. 
 
Pri oblikovanju predloga Odloka je bila upoštevana pripomba mestnih svetnikov, da 
se proučijo meje območij, ki so opredeljene v veljavnem Odloku o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča, katerega je Mestni svet sprejel v letu 2003. 
 
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči je v sodelovanju z Oddelkom za urbanizem 
proučil veljavno karto območij. Na osnovi pripomb svetnikov na seji Mestnega sveta 
ob obravnavi Osnutka odloka, da je potrebno primerljiva območja združevati 
predlagamo, da se potek mej posameznih območij spremeni tako, da se: 
 

1. Ježica, Stožice, Savlje, hipodrom, južno od Tomačevskega rondoja uvrsti iz 
IV. v III. območje, 

2. Šentvid levo od Celovške ceste, Pržanj in Trata iz IV. v III. območje, 
3. Vrhovci, Brdo. Kozarje iz IV. v III. območje, 
4. del MS 7/7 od Zaloške ceste do železniške proge iz V. v IV. območje, 
5. Nadgorica, Šentjakob, Podgorica iz VI. in VII. Območja v IV. območje, 
6. Tacen, Šmartno iz V. v IV. območje. 

 
Ni upoštevana pripomba, da se I., II. in III. območje združi v eno območje, ker smo 
prepričani, da je potrebno območja ožjega mestnega centra ohranjati ločeno, saj se 
samo tako lahko sprejemajo ukrepi, ki prispevajo k oživljanju tega območja z 
nekaterimi dejavnostmi za katere ni dovolj tržnega zanimanja, so pa pomembne za 
Ljubljano, so njena značilnost ter značilnost teh območij. Pri oblikovanju teh območij 
se upošteva urbanistični vidik ter vidik razumevanja prostora in prepoznavanja 
območij s strani občanov. Zavedamo pa se, da so razlike v prvih treh območjih 
majhne kar izhaja tudi iz predlaganega točkovanja in tako, obenem,  posredno 
sprejemamo pobudo iz razprave na Mestnem svetu. Območja se seveda razlikujejo v 
komunalni opremljenosti, ki pa je v vsakem primeru točkovana glede na možnost 
priključitve na zgrajeno komunalno infrastrukturo. S tem je vzpostavljena tudi razlika 
med posameznimi zemljišči in območji. Zaradi teh razlogov smo se odločili, da delitev 
na sedem območij ostane. Izenačili pa smo obremenitve znotraj omenjenih območij. 
 
Prav tako so upoštevane pripombe, da razvrstitev stavbnih zemljišč glede na 
namembnost ostane nespremenjena oziroma enaka skupinam, ki so bile  
opredeljene že v Odloku iz leta 2003 in se tako zagotovi primerljivost obremenitev z 
nadomestilom stavbnega zemljišča do sprejema Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (davka na nepremičnine), ki je v pripravi in bo nadomestil sedanje 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 



 
Predlagatelj je tudi upošteval številne pripombe iz razprave na seji Mestnega sveta 
pa tudi pripombe, ki so prihajale v času obravnave Osnutka sprememb in dopolnitev 
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča s strani zainteresirane 
javnosti, da je potrebno posebej proučiti obremenjenost javnih služb in storitev ter 
družbenih dejavnosti, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.  
 
V skladu s pripombami in razpoložljivimi statističnimi podatki je zato predlagatelj 
ustrezno spremenil točkovanje po namembnosti na način, da je ustrezneje obremenil 
tiste namene, ki ustvarjajo visoke dobičke in jih dodatna obremenitev ne bo ogrozila v 
delovanju ter ustrezno manj obremenil oziroma celo razbremenil za skoraj 14% 
družbene dejavnosti kamor predvsem sodijo neprofitna društva, ki jih sedanja 
odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ogroža pri možnosti njihovega 
delovanja. Tu gre predvsem za športna in kulturna društva, ki uporabljajo za svoje 
delovanje večje površine zemljišč. 
 
Prav tako smo z novo razporeditvijo točkovanja za namembnost izrabe zemljišč bolj 
poenotili točke za obremenitev primerljivih zemljišč glede na komunalno opremljenost 
in njihovo tržno vrednost. Poleg tega so spremenjene obremenitve za komunalno 
opremljenost ustreznejše glede na dejanske stroške komunalnega opremljanja 
posameznih zemljišč, čeprav bodo potrebne še nove spremembe, ki pa bi sedaj 
pomenile prevelika odstopanja od sedanjih vrednosti, če bi v celoti upoštevali realne 
stroške, ki v praksi nastajajo. 
 
Pri razvrstitvi stavbnih zemljišč v posamezne skupine glede na namembnost ob 
smiselni uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (SKD), zaradi več pobud in 
predlogov s strani neprofitnih športnih in kulturnih organizacij ter posameznih svetnic 
in svetnikov, predlagamo prerazporeditev dejavnosti 92 »Rekreacijske, kulturne in 
športne dejavnosti, razen prirejanja iger na srečo (92.71)« do vključno 92.6 iz 
skupine E) Javne službe in storitve v skupino F) Družbene dejavnosti. Na ta način bi 
se zmanjšale obremenitve zavezancev v SKD skupini 92 (šport, rekreacija, knjižnice, 
muzeji, druge kulturne dejavnosti….). 
 
Predlagamo tudi, da se iz točkovanja komunalne infrastrukture, ki ga definira 9. člen 
Odloka izloči 6. točka »opremljenost z elektriko«, ker ni predmet lokalne gospodarske 
javne službe. Pravna podlaga za sprejetje tega predloga je v 12. členu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04 in 26/05), 
ki se glasi, citat: 
» Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja, dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja, dobava električne energije tarifnim odjemalcem 
so obvezne republiške gospodarske javne službe.« 
 
Pri oblikovanju predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča ni bilo mogoče upoštevati pripomb, ki so skupaj z 
obrazložitvami strnjene v naslednje skupine: 
 

1) Vključevanje kakovosti okolja (hrup, onesnaženost, posebej 
onesnaženost voda….) v izračun nadomestila 

 



Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča temelji na naslednjih merilih: legi in 
namembnosti ter stopnji komunalne opremljenosti. Z nadomestilom se implicitno 
določa vrednost lokacije. Pravna podlaga za oblikovanje meril je ZUreP – 1 in ZGO – 
1, ne pa Zakon o varstvu okolja. Zato za vključevanje dejavnikov kot so: hrup, 
onesnaženost, v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ni pravne 
podlage. Ta inštrument tudi ne vsebuje kriterija kot je npr. kvaliteta vode. 
Kriterij, ki ga je potrebno upoštevati pri odmeri nadomestila je opremljenost 
stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve 
nanjo.  
 
Poleg tega je potrebno upoštevati tudi izvedljivost in dokazljivost predlaganih meril. 
Posledično je dokazovanje le-teh na strani zavezanca. Kot taka zahtevajo 
ocenjevanje mikro lokacije in so znotraj ene enote (stanovanja) lahko za posamezne 
prostore različna. To posledično pomeni sorazmerno velike stroške dokazovanja s 
strani zavezancev o upravičenosti zmanjšanja nadomestila po teh kriterijih. 
. 
 

2) Vključitev elementa družinske politike v oprostitve plačila nadomestila 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je predlagano pripombo že upošteval in sicer pri 
sprejemanju Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003 
(Uradni list RS, št. 130/03). V poglavju VI. »Oprostitve plačila nadomestila«, v 14. 
členu veljavnega Odloka je opredeljeno: 
  
»…Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila v naslednjih primerih: 

- če sprejemajo socialno pomoč, 
- zaradi elementarnih ali drugih nezgod, 
- zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih 

članov. 
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti in sicer za čas 
trajanja vzroka za uveljavljanje oprostitve plačila nadomestila.« 
 
Zavezanec, ki želi uveljavljati oprostitev plačila nadomestila na podlagi tega določila 
14. člena Odloka poda zahtevo na Mestno občino Ljubljana, pristojni organ, ki na 
podlagi dokazil priloženih vlogi izda sklep o oprostitvi plačila nadomestila za določeno 
časovno obdobje (odvisno od primera). 
 
Po Zakonu o stavbnih zemljiščih (59. člen) se uveljavljajo tudi petletne oprostitve 
plačila nadomestila za občana, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe 
ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni 
stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške 
urejanja stavbnega zemljišča (komunalni prispevek). 
 

 
3) Ocena finančnih učinkov 

 
Kot je razvidno iz grafov in tabel s predlaganimi spremembami Odloka predvidevamo 
v letu 2006 povečanje priliva sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za nekaj manj kot 14% ali 870. milijonov tolarjev. K takemu porastu 
prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo prispevale 



tako spremembe točk za namembnost, kot za komunalno opremljenost, boljše 
zajemanje zavezancev in njihovo pravilno razporejanje glede na dejavnost, kot tudi 
sprememba območij zajemanja nadomestila glede na dosedanja območja. 
 
Glede na številne pripombe na dosedanjo ureditev, da je potrebno bolj poenotiti 
zajemanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na primerljivih območjih 
glede na komunalno opremljenost zemljišč in glede na javno dojemanje podobnosti 
vrednosti posameznih stavbnih zemljišč, smo spremenili tudi meje območij zajemanja 
nadomestila, kot so navedene v 1.  členu Predloga sprememb in dopolnitev odloka.  
 
Iz finančnih učinkov je razvidno, da se glavnina učinka še bolj seli v III. območje 
znotraj mestnega avtocestnega ringa in ob mestne vpadnice, kjer se dejansko 
opravlja najbolj rentabilna dejavnost ter njeni izvajalci tudi dejansko pobirajo mestno 
rento glede na lokacijo svoje dejavnosti. 
 
Tako se bo v tem območju pobralo skoraj 60% vsega nadomestila. Učinki zajemanja 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ostalih območjih, predvsem na VI. in 
VII. območju pa so, kljub višjim indeksom porasta vrednosti zanemarljivi, saj se na 
teh dveh območjih pobere komaj 1% vsega nadomestila v Mestni občini Ljubljana, 
kar je razvidno iz spodnje tabele. 

 
 
Glede na pripombe izražene ob obravnavi Osnutka sprememb in dopolnitev odloka in 
na številna posredovana mnenja po obravnavi na Mestnem svetu, je predlagatelj 
spremenil tudi točkovanje namembnosti zemljišč na način, da se večina finančnega 
učinka ustvarja pri namembnosti za storitvene in trgovske namene, kjer se prihodki 
povečujejo za skoraj 600. milijonov tolarjev tako, da se bo iz teh namenov zajemalo 
skoraj 40% vseh prihodkov iz nadomestila v občini. Pri ostalih namenih se 

 
Pregled finančnih učinkov zajemanja nadomestila glede na območja  

(2. člen) odloka 

 1 2 3 4 5 6 7 Skupaj
Odmera 2005 572.745.070 SIT  1.093.654.455 SIT  3.752.167.414 SIT  754.712.355 SIT  80.011.039 SIT  40.742.812 SIT  13.300.887 SIT  6.307.334.033 SIT  
Predlog odloka 624.098.162 SIT  1.195.187.219 SIT  4.302.890.047 SIT  882.230.410 SIT  95.256.793 SIT  63.140.195 SIT  18.243.048 SIT  7.181.045.873 SIT  
indeks 1,090 1,093 1,147 1,169 1,191 1,550 1,372 1,139

OBMOČJA 2.člen odloka

- SIT

500.000.000 SIT

1.000.000.000 SIT

1.500.000.000 SIT

2.000.000.000 SIT

2.500.000.000 SIT

3.000.000.000 SIT

3.500.000.000 SIT

4.000.000.000 SIT

4.500.000.000 SIT

5.000.000.000 SIT

1 2 3 4 5 6 7

Območja 2.člen odloka

Odmera 2005
Predlog odloka



pomembneje povečuje nadomestilo za gospodarske in poslovne namene, kot 
posledica predlaganega poenotenja točk za prva tri območja, pri čemer pa 
ohranjamo najvišjo obremenitev za poslovne namene, kjer gre predvsem za finančne 
institucije in igre na srečo. 
 
Zaradi številnih pripomb o preveliki obremenjenosti neprofitnega sektorja na področju 
kulture in športa znižujemo obremenitev v te namene za skoraj 14%, kljub korekcijam 
v obremenitvah za komunalno opremljenost, kar je razvidno iz spodnje tabele. 

 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                  NAČELNICA 
                                                                                     Nataša Turšič, univ.dipl.inž.arh. 

 
Graf finančnih učinkov zajemanja nadomestila glede na namembnost  

(6. člen) odloka 

 A B C D E F G H Skupaj
Odmera 2005 407.497.385 SIT       956.414.139 SIT       465.668.584 SIT       2.255.581.658 SIT    527.621.492 SIT       469.240.317 SIT       1.215.886.316 SIT    9.424.142 SIT           6.307.334.033 SIT  
Predlog odloka 440.425.090 SIT       1.136.003.712 SIT    500.344.754 SIT       2.850.628.183 SIT    547.447.836 SIT       406.329.193 SIT       1.289.694.034 SIT    10.173.069 SIT         7.181.045.873 SIT  
indeks 1,081 1,188 1,074 1,264 1,038 0,866 1,061 1,079 1,139

dejavnost 6.člen odloka

- SIT

500.000.000 SIT

1.000.000.000 SIT

1.500.000.000 SIT

2.000.000.000 SIT

2.500.000.000 SIT

3.000.000.000 SIT

A B C D E F G H

Dejavnost 6.člen odloka

Odmera 2005

Predlog odloka



PRILOGA  2 
 
 

Razvrstitev stavbnih zemljišč glede na namembnost v skupine 
 

A) Gospodarski nameni: 
10 Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote  
10.1 Pridobivanje črnega premoga 
10.2 Pridobivanje rjavega premoga in lignita 
10.3 Pridobivanje šote 
11 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina  
11.1 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina 
11.2 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina brez 

iskanja nahajališč 
12 Pridobivanje uranovih in torijevih rud  
24.6 Pridobivanje uranovih in torijevih rud 
13 Pridobivanje rud  
13.1 Pridobivanje železove rude 
13.2 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude 
14 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin  
14.1 Pridobivanje kamna 
14.2 Pridobivanje peska in gline 
14.3 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih 

gnojil 
14.4 Pridobivanje soli 
14.5 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 
24.6 Proizvodnja usnja, obutve, usnjenih izdelkov, razen oblačil  
19.1 Strojenje in dodelava usnja 
19.2 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 
19.3 Proizvodnja obutve 
20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 

protja, razen pohištva  
20.1 Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa 
20.2 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in 

drugih plošč 
20.3 Stavbno mizarstvo 
20.4 Proizvodnja lesene embalaže 
20.5 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
23 Proizvodnja  koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva  
23.1 Proizvodnja koksa 
23.2 Proizvodnja naftnih derivatov 
23.3 Proizvodnja jedrskega goriva 
24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken  
24.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij 
24.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 
 
24.3 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in 

kitov 
24.6 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov 



35 Proizvodnja umetnih vlaken  
25 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas  
25.1 Proizvodnja izdelkov iz gume 
25.2 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas 
26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov  
26.1 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov 
26.2 Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; 

proizvodnja ognjevzdržne keramike 
26.3 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic 
26.4 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za 

gradbeništvo 
26.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca 
26.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca 
26.7 Obdelava naravnega kamna 
26.8 Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 
27 Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov  
27.1 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin 
27.2 Proizvodnja cevi 
27.3 Druga primarna predelava železa in jekla 
27.4 Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin 
27.5 Livarstvo 
28 Proizvodnja  kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav  
28.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 
28.2 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja 

radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje 
28.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 
28.4 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 
28.5 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela 
28.6 Proizvodnja rezilnega in drugega ogrodja, ključavnic, okovja 
28.7 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov  
29 Proizvodnja strojev in naprav  
29.1 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, 

razen motorjev za letala in motorna vozila 
29.2 Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih naprav za splošno rabo 
29.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 
29.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 
29.5 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene 
29.6 Proizvodnja orožja in streliva 
29.7 Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav  
34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic  
34.1 Proizvodnja motornih vozil 
34.2 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 
34.3 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje 
35 Proizvodnja drugih vozil in plovil  
 
35.1 Gradnja in popravilo ladij, čolnov 
35.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 
35.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 
35.4 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide 
35.5 Proizvodnja drugih vozil, d.n. 



37 Reciklaža 
37.1 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov 
37.2 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov  
 
B)         Gospodarske in poslovne namene: 
15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil 
15.1 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih 

izdelkov 
15.2 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov 
15.3 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin 
15.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 
15.5 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov 
15.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 
15.7 Proizvodnja krmil in hrane za živali 
15.8 Proizvodnja drugih živil 
15.9 Proizvodnja pijač 
16 Proizvodnja tobačnih izdelkov  
16.0 Proizvodnja tobačnih izdelkov    
17 Proizvodnja tekstilij  
17.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 
17.2 Tkanje tekstilij 
17.3 Plemenitenje tekstilij 
17.4 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil 
17.5 Proizvodnja drugih tekstilij 
17.6 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 
17.7 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov  
18 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih 

izdelkov  
18.1 Proizvodnja usnjenih oblačil 
18.2 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov 
18.3 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 
21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona  
21.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona 
21.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 
24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 
24.4 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 
24.5 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov 

in toaletnih sredstev 
30 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov  
30.0 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 
 
31 Proizvodnja električnih strojev in naprav  
31.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 
31.2 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 
31.3 Proizvodnja izolirnih električnih kablov in žic 
31.4 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij 
31.5 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk 
31.6 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne 

opreme 
32 Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav in opreme  



32.1 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih 
komponent  

32.2 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in 
telegrafskih naprav 

32.3 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za 
snemanje in predvajanje zvoka in slike 

33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in optičnih instrumentov ter ur  
33.1 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov 
33.2 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih 

instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.3 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.4 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 
33.5 Proizvodnja ur 
36 Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti  
36.1 Proizvodnja pohištva 
36.2 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 
36.3 Proizvodnja glasbil 
36.4 Proizvodnja športnih izdelkov 
36.5 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač 
36.6 Druge predelovalne dejavnosti 
45 Gradbeništvo  
45.1 Pripravljalna dela na gradbiščih 
45.2 Gradnja objektov in delov objektov  
45.3 Inštalacije pri gradnjah 
45.4 Zaključna gradbena dela 
45.5 Dajanje strojev in naprav za rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev 
 
C)        Poslovne namene: 
65 Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih  

skladov  
65.1 Denarno posredništvo 
65.2 Drugo finančno posredništvo 
66 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega 

socialnega zavarovanja  
66.0 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega 

socialnega zavarovanja 
67 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu  
67.1 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in 

dejavnosti pokojninskih skladov 
67.2 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih 
70 Poslovanje z nepremičninami   
70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami 
70.2 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
70.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 
92.71 Prirejanje iger na srečo  
  
D)         Storitvene in trgovske namene: 
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin 
22 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa  
22.1 Založništvo 



22.2 Tiskarstvo in z njim povezane storitve 
22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
50 Prodaja, vzdrževanje in popravila  motornih vozil; trgovina na drobno z 

motornimi gorivi  
50.1 Trgovina z motornimi vozili 
50.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
50.3 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila 
50.4 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s 

posameznimi deli in opremo 
50.5 Trgovina na drobno z motornimi gorivi 
51 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili  
51.1 Posredništvo 
51.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi 
51.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 
51.4 Trgovina na debelo z izdelki široke prodaje 
51.5 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki 
51.8 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom 
51.9 Druga trgovina na debelo 
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke  

porabe  
52.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
52.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih 

prodajalnah 
52.3 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in 

toaletnimi izdelki 
52.4 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
52.5 Trgovina na drobno z rabljenim blagom 
52.6 Trgovina na drobno zunaj prodajaln 
52.7 Popravila izdelkov široke porabe 
55 Gostinstvo  
55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih obratov 
55.2 Dejavnosti domov, kampov in drugih nastavitvenih obratov (razen 

55.234) 
55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov 
55.4 Točenje pijač 
55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering) 
63 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih 

organizacij 
63.1 Prekladanje, skladiščenje 
63.2 Druge pomožne dejavnosti v prometu 
63.3 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom 

povezane dejavnosti 
63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij  
64 Pošta in telekomunikacije  
64.1 Poštna in kurirska dejavnost 
64.2 Telekomunikacije 
71 Dajanje strojev in opreme brez upravljalcev v najem, izposojanje izdelkov 

široke porabe  
71.1 Dajanje avtomobilov v najem 
71.2 Dajanje drugih vozil  v najem 



71.3 Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih strojev in opreme v 
najem 

71.4 Izposojanje izdelkov široke porabe 
72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti 
72.1 Svetovanje o računalniških napravah 
72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi 
72.3 Obdelava podatkov 
72.4 Omrežne podatkovne storitve 
72.5 Vzdrževanja in popravila pisarniških in računskih strojev ter 

računalniških naprav 
72.6 Druge računalniške dejavnosti 
74 Druge poslovne dejavnosti  
74.1 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno 

svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; 
dejavnost holdingov 

74.2 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje 
74.3 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
74.4 Oglaševanje 
74.5 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile 
74.6 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje 
74.7 Čiščenje objektov in opreme 
74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti  
92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n. 
95 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem  
95.0 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 

 
                    E)       Javne službe in storitve:  

40 Oskrba z  električno energijo, plinom, paro in toplotno vodo  
40.1 Oskrba z električno energijo 
40.2 Oskrba s plinastimi gorivi 
40.3 Oskrba s paro in toplo vodo 
           41        Zbiranje, čiščenje in distribucija vode  
41.0 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode  
60 Kopenski promet; cevovodni transport  
60.1 Železniški promet 
60.2 Drug kopenski promet 
60.3 Cevovodni transport 
61 Vodni promet  
61.1 Pomorski promet 
61.2 Promet po rekah, jezerih, prekopih 
62 Zračni promet   
62.1 Zračni promet na rednih linijah 
62.2 Izredni zračni promet 
75 Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje, brez 

stanovanj v okviru dejavnosti 75.120 
75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti 
75.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost 
75.3 Obvezno socialno zavarovanje 
90 Dejavnosti javne higiene  
90.0 Dejavnosti javne higiene 



91 Dejavnosti združenj, organizacij  
91.1 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj 
91.2 Dejavnost sindikatov 
91.3 Dejavnost drugih organizacij 

                  93        Druge storitvene dejavnosti 
93.0 Druge storitvene dejavnosti 
99 Eksteritorialne organizacije in združenja 

 
F)         Družbene dejavnosti 
73 Raziskovanje in razvoj  
73.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in 

tehnologije  
73.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in 

humanistike 
80 Izobraževanje  
80.1 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 
80.2 Srednješolsko izobraževanje 
80.3 Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje 
80.4 Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in       
                       usposabljanje 
85 Zdravstvo in socialno varstvo  
85.1 Zdravstvo 
85.2 Veterinarstvo 
85.3 Socialno varstvo 

                  92         Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, razen prirejanja iger na srečo   
                               (92.71) 
                  92.1      Filmska in video dejavnost 
                  92.2     Radijska in televizijska dejavnost 
                  92.3      Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti 
                  92.4      Dejavnost tiskovnih agencij 
                  92.5      Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti 
                  92.6      Športna dejavnost 
 

G)          Stanovanjske namene: 
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov in nastanitve za krajši 

čas v delavskih domovih in prenočiščih 
96 Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje) 

 
E)       Kmetijstvo in gozdarstvo 
01 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve, razen urejanja in 

vzdrževanja parkov, vrtov in zelenih športnih površin (01.411) 
02 Gozdarstvo in gozdarske storitve 
05 Ribištvo in ribiške storitve 

 
 
 
 


