Na podlagi 6. člena Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) minister za okolje,
prostor in energijo ter generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
sprejmeta
METODOLOŠKA POJASNILA IN NAVODILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV
PO ENOTNI KLASIFIKACIJI VRST OBJEKTOV (CC-SI)

I.

POJASNILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV PO CC-SI
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STAVBE
11
111
1110

11100

112
1121

11210

1122
11221

11222

STANOVANJSKE STAVBE
Enostanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Sem spada:
- samostoječe hiše, vile, kmečke hiše in druge
podeželske hiše, počitniške hišice in podobne
enostanovanjske stavbe
vrstne hiše, kot so atrijske vrstne hiše ali vrstne
hiše z enim stanovanjem, ki ima svojo streho in
lasten vhod iz pritličja, v katerih se nahaja eno
stanovanje
Sem ne spada:
- nestanovanjske kmetijske stavbe gl. 1271
Večstanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Sem spada:
- samostoječe hiše ali vrstne hiše, kot so atrijske
vrstne hiše ali vrstne hiše, v katerih se nahajata dve
stanovanji (dvojčki)
Tri- in večstanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Sem spada:
- druge stanovanjske hiše s tremi ali več stanovanji,
kot so stanovanjski bloki, stolpnice in podobno
Sem ne spada:
- stanovanjske stavbe za posebne namene gl. 113
- hotelske in podobne gostinske stavbe gl. 1211
- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, gl.
11222
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Sem spada:
- večstanovanjske stavbe s stanovanji za bivanje
starejših oseb v katerih je na razpolago vsa
potrebna oskrba
Sem ne spada:
- domovi za starejše osebe gl.11300
- stavbe za zdravstvo gl.12640

113
1130

12
121
1211

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene
Stanovanjske stavbe za posebne namene
Sem spada:
- stanovanjske stavbe za posebne socialne skupine
kot so domovi za starejše osebe, študentski in
dijaški domovi, internati, delavski domovi, domovi
skupnosti za odvajanje od odvisnosti, samostani,
begunski centri, prehodni domovi za tujce,
materinski domovi, zavetišča in podobno
Sem ne spada:
- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, gl.
11222
- stavbe za zdravstvo, gl. 12640
- zapori, vojašnice, gl. 12740

NESTANOVANJSKE STAVBE
Gostinske stavbe
Hotelske in podobne gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
Sem spada:
- hoteli, moteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe
za nastanitev
Sem ne spada:
- mladinska prenočišča, gorska zavetišča, planinske
koče, počitniški domovi in bungalovi, gl. 12120
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
Sem spada:
- samostojne stavbe namenjene strežbi hrane in
pijače: okrepčevalnice, samopostrežne restavracije,
slaščičarne, kavarne, bari, bifeji ipd.
Sem ne spada:
- restavracije in točilnice v stanovanjskih stavbah
(menze), gl. 11221 in 11222
- restavracije in točilnice v nakupovalnih centrih, gl.
12301
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1212

12120

122
1220
12201

12202

12203

123
1230
12301

12302

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Sem spada:
- mladinska prenočišča, planinske koče, gorska
zavetišča in domovi, počitniški domovi in bungalovi
ter druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso
razvrščene drugje
Sem spada tudi:
- sanitarne stavbe v počitniških kampih
Sem ne spada:
- hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev, gl. 12111
- drugi objekti za šport in rekreacijo na prostem, gl.
2412
Upravne in pisarniške stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Stavbe javne uprave
Sem spada:
- stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih
organov, lokalnih skupnosti, namenjenih lastnemu
poslovanju in poslovanju s strankami.
- sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin,
krajevnih uradov in podobno
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
Sem spada:
- stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori,
namenjenimi lastnemu poslovanju in poslovanju s
strankami v bankah, poštah, zavarovalnicah in
podobno
Druge upravne in pisarniške stavbe
Sem spada:
- stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori,
namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij
- konferenčne in kongresne stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske stavbe
Sem spada:
- nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice,
samostojne prodajalne in butiki
- pokrite tržnice
- lekarne, prodajalne očal
- prodajne galerije
Sem ne spada:
- galerije, namenjene izključno razstavi del gl. 12620
Sejemske dvorane, razstavišča
Sem spada:
- samostojna sejmišča, razstavišča in podobne
stavbe
Sem ne spada:
- pokrite tržnice gl. 12301
- konferenčne in kongresne stavbe gl. 12203
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12303

12304

124
1241

12410

1242

12420

Bencinski servisi
Sem spada:
- stavbe in spremljajoči objekti za maloprodajo
bencina in drugih motornih goriv
Sem ne spada:
- skladišča goriv in energentov gl. 12520
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Sem spada:
- frizerski, kozmetični saloni ipd.
- kemične čistilnice, pralnice, popravljalnice čevljev
ipd.
- fotokopirnice, fotostudii
- avtopralnice
- stavbe za oskrbo in nego hišnih živali
Sem ne spada:
- avtomehanične delavnice in podobne delavnice gl.
12510
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
Sem spada:
- stavbe in terminali na letališčih, železniških in
avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi
povezane stavbe
- stavbe žičniških naprav
- oddajne stavbe za radio in televizijo in stavbe
telekomunikacijskih oddajniških centrov, stavbe
telefonskih central in podobno
- cestno vzdrževalne baze
- javne telefonske govorilnice
- svetilniki in druge signalizacijske stavbe
- letališki hangarji, kontrolni stolpi za vodenje
zračnega prometa, stavbe centrov za iskanje in
reševanje
zrakoplovov,
stavbe
letalskih
informacijskih centrov, radarske in druge podobne
radio-navigacijske stavbe
- remize za lokomotive, vagone in tramvaje
Sem ne spada:
- bencinski servisi, gl. 12303
- rezervoarji, silosi in skladišča, gl. 12520
- nadstrešnice na avtobusnih postajališčih, gl. 12740
- železnice, gl. 212
- letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti,
gl. 2130
- prenosna komunikacijska omrežja, gl. 22130 in
distribucijska komunikacijska omrežja 22240
- terminali za ogljikovodike, gl. 23030
Garažne stavbe
Sem spada:
- garaže in pokrita parkirišča, čolnarne
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125
1251

12510

1252

12520

1261

12610

1262

12620

126

- kolesarnice in podobno
- gasilski domovi
Sem ne spada:
- bencinski servisi gl. 12303
- letališki hangarji, remize za lokomotive, vagone in
tramvaje, gl. 12410
Industrijske stavbe in skladišča
Industrijske stavbe
Sem spada:
- stavbe za proizvodnjo, kot so tovarne, delavnice,
klavnice, pivovarne, montažne hale, avtomehanične
in podobne delavnice
Sem ne spada:
- rezervoarji, silosi in skladišča, gl. 12520
- nestanovanjske kmetijske stavbe, gl. 1271
- kompleksni industrijski objekti, gl. 230
Rezervoarji, silosi in skladišča
Sem spada:
- rezervoarji in cisterne za tekočine in pline
- žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi
- hladilnice in specializirana skladišča
- pokrite skladiščne površine
Sem ne spada:
- kmetijski silosi in skladiščne kmetijske stavbe, gl.
12713
- zajetja vode, gl. 22122
- vodni stolpi, gl. 22223
- terminali za ogljikovodike, gl. 23030
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Sem spada:
- kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše,
gledališča in podobno
- dvorane za družabne prireditve
- paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in
botaničnih vrtovih
- igralnice, cirkusi, plesne dvorane in diskoteke,
glasbeni paviljoni in podobno
Sem ne spada:
- muzeji, umetniške galerije, gl. 12620
- športne dvorane, gl. 12650
- zabaviščni parki, gl. 24122
Muzeji in knjižnice
Sem spada:
- muzeji, galerije, namenjene izključno razstavi del,
knjižnice in podobno
- stavbe za hrambo arhivskih gradiv
Sem ne spada:
- prodajne galerije, gl. 12301
- kulturni spomeniki, gl. 12730
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1263

12630

1264

12640

1265

12650

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo
Sem spada:
- stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in
srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne
šole, srednje šole in gimnazije in podobno
- stavbe za poklicno izobraževanje
- stavbe
za
visokošolsko
in
univerzitetno
izobraževanje
- stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
- stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni
laboratoriji
- stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami
- vremenske postaje, observatoriji
Sem ne spada:
- dijaški domovi, internati, gl. 11300
- študentski domovi, gl. 11300
- knjižnice, gl. 12620
- univerzitetne bolnišnice, gl. 12640
Stavbe za zdravstvo
Sem spada:
- stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih in
poškodovanih
- klinike, sanatoriji, bolnišnice in domovi za
dolgotrajnejše zdravljenje in nego, psihiatrične
bolnišnice, dispanzerji, ambulante, porodnišnice
- bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške
bolnišnice
- zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo,
transfuzijo krvi, veterinarske klinike in veterinarske
ambulante in podobno
- stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in
zdravstvene oskrbe in podobno
Sem ne spada:
- stanovanjske stavbe z varovanimi stanovanji, gl.
11222
- stanovanjske stavbe za različne skupnosti, gl.
11300
- lekarne, gl. 12301
Športne dvorane
Sem spada:
- stavbe za dvoranske športe (košarkarska in teniška
igrišča, plavalni zimski bazeni, telovadnice, drsališča
in podobno) s prostori za športnike (npr. tuši,
slačilnice, garderobe), s prostori za gledalce (npr.
stojišča, tribune, balkoni) ali brez njih
Sem ne spada:
- večnamenske dvorane, pretežno namenjene
razvedrilu, gl. 12610
- igrišča za športe na prostem, gl. 24110
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127
1271
12711

12712

12713

12714

1272
12721

12722

1273

12730

Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za rastlinsko pridelavo
Sem spada:
- rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite
drevesnice in podobne stavbe
Sem ne spada:
- paviljoni in stavbe za rastline v botaničnih vrtovih,
gl. 12610
Stavbe za rejo živali
Sem spada:
- perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in
podobne stavbe za rejo živali
Sem ne spada:
- paviljoni in stavbe za rastline v živalskih vrtovih, gl.
12610
Stavbe za spravilo pridelka
Sem spada:
- kmetijski silosi, kašče, kleti, vinske kleti, zidanice,
seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne
stavbe za spravilo pridelka
- stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov
(sirarne, sušilnice sadja in podobno)
Sem ne spada:
- industrijski silosi in skladišča, gl. 12520
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Sem spada:
stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in
mehanizacije (kolnice, lope in podobno)
Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke
stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Sem spada:
- cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice in
podobno
Sem ne spada:
- sekularizirane verske stavbe, spremenjene v
muzeje, gl. 12620
- kulturni spomeniki, gl. 12730
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Sem spada:
- krematoriji, mrliške vežice ter spremljajoče stavbe in
objekti
Kulturni spomeniki
Sem spada:
- ruševine, arheološka najdišča, ki so varovana
kulturna dediščina
- stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se ne
uporabljajo v druge namene
- kipi in spomeniki, razpela, znamenja in kapelice tipa
edikula
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1274

12740

Sem ne spadajo:
- stavbe, ki so varovana kulturna dediščina,
spremenjene v muzeje, gl.12620
- stavbe za opravljanje verskih obredov gl.12721
- stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se
uporabljajo za druge namene (npr. protokolarne
stavbe, hoteli)
- historični parki in vrtovi, gl. 2412
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
Sem spada:
- prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za
nastanitev policistov, gasilcev
- nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih
postajališčih, javne sanitarije in podobno
Sem ne spada:
- javne telefonske govorilnice, gl. 12410
- bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške
bolnišnice, gl. 12640
- vojaški objekti, gl. 24201
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GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
211
2111 21110

2112

21120

Objekti transportne infrastrukture
Ceste
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne
ceste
Sem spada:
- avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in
II. reda (G1, G2) in regionalne ceste I., II., in III.
reda (R1, R2, R3)
Sem spadajo tudi:
- cestni priključki in križišča, prometne površine
zunaj vozišča, npr. počivališča, parkirišča,
avtobusna postajališča, obračališča ob cesti
- prometna signalizacija in prometna oprema ter
cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi
objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste
ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi
prometa
Sem ne spada:
- bencinski servisi, gl.12303
- nadstrešnice za potnike na postajališčih, gl. 12740
- mostovi in viadukti, gl.21410
- predori in podhodi, gl.21420
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste
Sem spada:
- ceste in ulice, avenije, trgi in drevoredi v
varovalnem pasu cest, pešpoti in cone za pešce
- podeželske ceste in poti, neutrjene ceste in
kolovozi, stranske, dovozne, gozdne ceste,
- kolesarske in jahalne steze
- pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne
prometne površine ob objektih in podobno
Sem spada tudi:
- cestni priključki in križišča, prometne površine
zunaj vozišča – počivališča, parkirišča, avtobusna
postajališča, obračališča, pristop do objektov in
zemljišč, funkcionalne prometne površine ob
objektih in podobno
- prometna signalizacija in prometna oprema ter
cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi
objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste
ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi
prometa
Sem ne spada:
- bencinski servisi, gl. 12303
- nadstrešnice za potnike na postajališčih, gl. 12740
- mostovi in viadukti, gl. 21410
- predori in podhodi, gl. 21420
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212
2121

21210

2122

21220

213
2130
21311

21312

trgi in parki, ki niso sestavni del javne ceste, gl.
24122
Železnice
Glavne in regionalne železnice
Sem spada:
- glavne in regionalne železniške proge, s stranskimi
tiri, kretnicami, železniškimi križišči, tiri za
ranžiranje in razvrščanje vagonov, odstavnimi tiri
- naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in
elektrifikacijo železniških prog
- tehnične naprave in objekti na progi ter oprema
proge
Sem ne spada:
- stavbe na železniških postajah, gl. 12410
- železniški mostovi, gl. 21410
- železniški tuneli, gl. 21420
Mestne železnice
Sem spada:
- mestne železniške proge in podobno
- tramvajske proge
- mestne vzpenjače
Sem spada tudi:
- naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in
elektrifikacijo železniških prog
- tehnične naprave in objekti na progi ter oprema
proge
Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski
objekti
Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti
Letališke steze in ploščadi
Sem spada:
- vzletno pristajalne in vozne steze
- heliporti
- letališke ploščadi
- objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta,
notranjih prometnih tokov in parkirišča
- pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča
- objekti za letalska goriva in maziva
- drugi objekti, namenjeni varnemu zračnemu
prometu in obratovanju letališča
Sem ne spada:
- vzletišča, gl. 24122
Letalski radio-navigacijski objekti
Sem spada:
- svetlobni navigacijski objekti ter objekti za nadzor
prometa
- objekti varovanja
- telekomunikacijski, radarski ter drugi podobni
objekti
- letalske meteorološke postaje
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214
2141 21410

2142 21420

215
2151 21510

Sem ne spada:
- postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe, gl. 12410
- letališki hangarji, gl. 12410
- kontrolni stolpi za vodenje zračnega prometa, gl.
12410
- radarske in druge podobne radio-navigacijske
stavbe, gl. 12410
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
Mostovi in viadukti
Sem spada:
- cestni ali železniški mostovi in viadukti, ne glede
na gradbeni material, vključno s podpornimi in
opornimi konstrukcijami
- nadvozi in nadhodi
- inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo,
signalizacijo in varnost
- premični mostovi, mostovi, in brvi
Sem spada tudi:
- avtocestni odseki na stebrih in podobnih
konstrukcijah
Predori in podhodi
Sem spada:
- cestni in železniški predori, podvozi, podhodi,
pokriti ukopi in galerije
- inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo,
signalizacijo in varnost
- pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za
delovanje v sili v predorih
Sem spada tudi:
- cestni in železniški prepusti
Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter
drugi vodni objekti
Pristanišča in plovne poti
Sem spada:
- morska in rečna pristanišča (pomoli, valolomi,
objekti za privezovanje zasidranje ladij in podobni
objekti)
- plovni kanali
Sem spada tudi:
- vojaška pristanišča in druga pristanišča za
posebne namene
- doki in podobne naprave v ladjedelnicah
- objekti na rekah in kanalih ali ob njih (zapornice,
mostni kanali in kanalski predori), obale in obrežne
poti za vleko
Sem ne spada:
- svetilniki, gl. 12410
- jezovi in podobni objekti za akumulacijo vode, gl.
21520
- obrežni terminali za ogljikovodike, gl. 23030
- marine, gl. 24121
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2152 21520

2153 21530

22
221
2211 22110

Pregrade in jezovi
Sem spada:
- jezovi in podobni objekti za akumulacijo vode za
vse namene: hidroenergetika, namakanje, urejanje
vodotokov in podobno
- objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in
ureditev strug
- nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami
- hudourniške pregrade
Sem ne spada:
- zapornice, gl. 21510
- zajetja vode, gl. 22122
- hidroelektrarne, gl. 23020
Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni
sistemi
Sem spada:
- akvadukti
- namakalni kanali in drugi objekti za dovajanje
vode za agromelioracijo
- drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje
zemljišč
Sem ne spada:
- akvadukti kot kulturni spomeniki, gl. 12730
- jezovi, gl. 21520
- prenosni vodovodi, gl. 22121
Cevovodi,
komunikacijska
omrežja
in
elektroenergetski vodi
Prenosni
(transportni)
cevovodi,
prenosna
komunikacijska
omrežja
in
prenosni
elektroenergetski vodi
Naftovodi in prenosni plinovodi
Sem spada:
plinovodi, namenjeni za oskrbo vsakega mesta ali
širšega območja, plinovodi med mesti ali širšimi
območji ter merno regulacijske postaje na tem
omrežju
- naftovodi
- cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov
- črpališča plina in nafte
Sem ne spada:
- skladišča oz. rezervoarji plinov, gl. 1252
- prenosni vodovodi, gl. 2212
- distribucijski plinovodi, gl. 22210
- terminali za ogljikovodike, gl. 23030
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2212
22121

22122

2213 22130

2214 22140
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Prenosni vodovodi in pripadajoči objekti
Prenosni vodovodi
Sem spada:
- objekti za transport vode, ki so pomembni za
oskrbo več občin ali regije
- tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetij do
distribucijskega vodovoda
- povezovalni toplovodi in parovodi za daljinski
prenos med večjimi proizvodnimi viri in porabniki
ter naprave za transport in regulacijo na teh
cevovodih
Sem ne spada:
- akvadukti in namakalni kanali gl. 21530
- distribucijski cevovodi za vodo gl. 22220
Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
Sem spada:
- vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja
- filtrirne naprave oziroma naprave za čiščenje in
pripravo vode
- naprave za bogatenje podtalnice
Sem ne spada:
- vodnjaki in vodna zajetja, gl. 22223
- čistilne naprave, gl. 22232
Prenosna komunikacijska omrežja
Sem spada:
- medkrajevni deli glavnih telefonskih central,
tranzitne in mednarodne telefonske centrale (TTC,
MTC), tranzitne telegrafske centrale (TtgC),
kabelski in radiorelejni telekomunikacijski prenosni
sistemi, ki povezujejo GTC na TTC med seboj ter
TTC z drugimi GTC in TTC v Sloveniji
- relejni sistemi in relejni stolpi
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za
radijske komunikacije
Sem ne spada:
- prenosni elektroenergetski vodi, gl. 22140
- distribucijska komunikacijska omrežja, gl. 22240
Prenosni elektroenergetski vodi
Sem spada:
- nadzemni in kabelski vodi napetosti 110 kV in več,
transformatorske, razdelilne transformatorske
postaje primarne napetosti 110 kV in več
Sem ne spada:
- cestna razsvetljava, gl. 21110 in 21120
- distribucijski elektroenergetski vodi, gl. 22240
- energetski objekti, gl. 23020
Distribucijski
cevovodi,
distribucijski
elektroenergetski
vodi
in
distribucijska
komunikacijska omrežja
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2221 22210

2222
22221

Distribucijski plinovodi
Sem spada:
- povezovalno omrežje in sicer od vključno Fi 150
mm naprej za nazivni tlak plina v omrežju enak ali
večji od 1 bar in od vključno Fi 200 mm naprej za
nazivni tlak plina pod 1 bar skupaj z merno
regulacijskimi postajami
- razdelilno omrežje, ki služi za oskrbo s plinom na
posameznem stanovanjskem ali drugem območju
(industrijskem območju, turističnem območju,
manjšem naselju) od merno regulacijskih postaj do
priključkov na posamezni objekt in sicer od Fi 150
mm za nazivni tlak plina v omrežju enak ali večji
od 1 bar in do Fi 200 mm, za nazivni tlak plina pod
1 bar, skupaj z merno regulacijskimi postajami
- pripadajoča
infrastruktura
distribucijskega
plinovoda
Sem ne spadajo:
- skladišča in. rezervoarji plinov, gl. 1252
- plinarne, gl. 23030
Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti
Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
Sem spada:
- omrežje in naprave za neposredno priključevanje
porabnikov na posameznem stanovanjskem ali
drugem območju (industrijsko območje, turistično
območje, manjše naselje)
- omrežje in naprave za preprečevanje požara
(hidrantna mreža)
- omrežje za vzdrževanje javnih površin
- objekti naprav za dvigovanje ali reduciranje tlaka
vode
- cevovodi od črpališč ali zajetij do distribucijskega
vodovodnega omrežja in vodohranov
- cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali
drugimi območji v poselitvenem območju
(industrijskimi območji, manjšimi naselji)
- cevovodi za tehnološko vodo
- pripadajoča
infrastruktura
distribucijskega
vodovoda
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22222

22223

2223
22231

22232

Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen
zrak
Sem spada:
- razdelilno omrežje (do Fi 250 mm), ki služi za
dovod tople in vroče vode ter pare do priključkov
porabnikov na posameznem stanovanjskem ali
drugem območju (industrijsko območje, turistično
območje, manjše naselje)
- tranzitni vodi (od vključno Fi 250 mm do vključno
Fi 500 mm), ki povezujejo prenosne z
distribucijskimi cevovodi za toplo in vročo vodo ter
paro in ustrezne naprave, ki služijo za razdelitev in
regulacijo na teh vodih
- pripadajoča infrastruktura na distribucijskem
vročevodnem, toplovodnem in parovodnem
omrežju
- lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka
Sem ne spada:
- toplarne, gl. 23020
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
Sem spada:
- lokalna vodna zajetja, arteški in drugi vodnjaki ter
vodohrani
Sem ne spada:
- jezovi in podobni objekti za akumulacijo vode, gl.
21520
Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
Cevovodi za odpadno vodo
- kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode
- pripadajoča
infrastruktura
kanalizacijskega
omrežja
Čistilne naprave
Sem spada:
- vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske,
kemične in biološke postopke čiščenja
Sem ne spada:
- filtrirne postaje na magistralnih vodovodih, gl.
22122
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2224 22240

Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
Sem spada:
Distribucijski elektroenergetski vodi:
- razdelilno elektroenergetsko omrežje nizke
napetosti (do 0,4 kV) za oskrbovanje posameznih
stanovanjskih in drugih območij (industrijska
območja, turistična območja, manjša naselja) z
električno energijo
- nadzemni vodi, kabelski vodi in razdelilni postroji,
na katere se priključujejo posamezni objekti
- nadzemni in kabelski vodi javne razsvetljave, če
niso del ceste
- nadzemni vodi in kabelski vodi srednje napetosti
(do vključno 35 kV), s pripadajočimi razdelilno –
transformatorskimi postajami, ki služijo za
napajanje distribucijskih omrežij ter izjemno za
napajanje priključkov objektov večjih uporabnikov
električne energije
- elektroenergetski priključek
Distribucijsko komunikacijsko omrežje:
- telefonske razvodne omarice
- telekomunikacijski kabli in naprave za povezavo
razdelilnih omaric do porabnikov
- telekomunikacijski kabli in naprave za povezavo
razdelilnih omaric s kabelskim razdelilnikom
- telekomunikacijski kabli s kanalizacijo in naprave
za povezavo kabelskih razdelilnikov na telefonsko
centralo in kabelskih razdelilnikov med seboj
- rajonske telefonske centrale (RTC) in telefonske
podcentrale (PC) za okoliš mesta, sosesk in
občine s pripadajočimi prostori
- končne telefonske centrale (KTC) ter krajevni
(naročniški) deli vozelnih in glavnih telefonskih
central (VTC, GTC) v naseljih za oskrbo naselij s
telefonskimi priključki
- krajevni (naročniški) deli končnih telegrafskih
central (KtgC) in telefonski koncentratorji
- telekomunikacijski kabli s kanalizacijo in naprave
za povezavo RTC, PC in koncentratorjev na
telefonske centrale višjega ranga ali za povezavo
med RTC istega krajevnega telefonskega omrežja
- medkrajevni deli vozliščnih telefonskih central
- kabelski in radiorelejni prenosni sistemi za
povezavo KTC z VTC in VTC z GTC
- pripadajoča
infrastruktura
distribucijskega
elektroenergetskega in komunikacijskega omrežja
- radijska in televizijska kabelska omrežja
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23
230
2301 23010

2302 23020

2303 23030

2304 23040

24
241
2411 24110

Sem ne spada:
- javne telefonske govorilnice, gl. 12410
- cestne inštalacije, gl. 21110 in 21120
- energetski objekti, gl. 23020
Kompleksni industrijski objekti
Kompleksni industrijski objekti
Rudarski objekti
Sem spada:
- rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave
za pridobivanje mineralnih surovin
- objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke,
strešnikov in podobno
Energetski objekti
Sem spada:
- energetski objekti s pripadajočo opremo in
instalacijami,
kot
so
hidroelektrarne,
termoelektrarne, toplarne, nuklearne elektrarne,
elektrarne na veter in podobno
- objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih ali
radioaktivnih snovi
- sežigalnice odpadkov
Sem ne spada:
- jezovi za hidroenergetiko, gl. 21520
- prenosni elektroenergetski vodi, vključno s
transformatorskimi postajami, gl. 22140
Objekti kemične industrije
Sem spada:
- proizvodni objekti v kemični in petrokemični
industriji ali rafinerijah
- terminali za ogljikovodike
- koksarne, plinarne in podobno
Drugi kompleksni objekti, ki niso uvrščeni drugje
Sem spada:
- inštalacije in tehnične naprave v obratih težke
industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in
podobno
Drugi gradbeni inženirski objekti
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas
Športna igrišča
Sem spada:
- igrišča za športe na prostem, kot so nogomet,
tenis, košarka, baseball, ragbi, vodni športi,
bazenska kopališča na prostem, površine za
avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske
dirke
Sem ne spada :
- stavbe za dvoranske športe, gl. 12650
- marine, gl. 24121
- otroška igrišča, zabaviščni parki, gl. 24122
- igrišča za golf, gl. 24122
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2412
24121

24122

242
2420
24201

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas
Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami
Sem spada:
- športna pristanišča in marine, oprema za plaže
Sem ne spada:
- gostinske stavbe v marinah, gl. 121
- čolnarne in hangarji za hrambo in popravila
čolnov, gl. 12420
- gospodarska in vojaška pristanišča, gl. 21510
- objekti za vodne športe, bazenska kopališča na
prostem, gl. 24110
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas
Sem spada:
- otroška in druga javna igrišča
- zabaviščni parki, tudi vodni, in podobni objekti na
prostem,
- smučišča in žičniške naprave (smučarske proge s
pripadajočo opremo, žičnice – kabinske žičnice,
sedežnice in vlečnice ter podobno)
- igrišča za golf
- vzletišča
- jahališča
- javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne
ceste, zelenice in druge urejene zelene površine
- živalski in botanični vrtovi
Sem ne spada:
- gorska zavetišča, gl. 12120
- stavbe žičniških in vlečniških postaj, gl. 12410
- stavbe za razvedrilo, gl. 12610
- paviljoni in stavbe v živalskih in botaničnih vrtovih,
gl. 12610
- športne dvorane, gl. 12650
- trgi in parki v varovalnem pasu ceste 21110,
21120
- odprti plavalni bazeni, gl. 24110
Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni inženirski objekti
Vojaški objekti
Sem spada:
- vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe,
stražarnice, bunkerji, strelišča, poligoni in podobno
Sem ne spada:
- stavbe na vojaških letališčih, gl. 12410
- vojašnice, gl. 12740
- vojaška letališča, gl. 21311
- vojaška pristanišča, gl. 21510
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24202

24203

24204

24205

Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih
Sem spada:
- stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov kot so
podporni zidovi, pregrade, usmerjevalni objekti in
podobno
Sem ne spada:
- zaščita strmih pobočij ob cestah, gl. 21110 in
21120
- jezovi, gl. 21520
- hudourniške pregrade, gl. 21520
- objekti za zaščito pred poplavami, gl. 21520
- drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje
zemljišč, gl. 21530
Odlagališča odpadkov
Sem spada:
- odlagališča odpadkov (npr. odlagališča za nevarne
odpadke, nenevarne odpadke in inertne odpadke)
- odlagališča radioaktivnih odpadkov
Pokopališča
Sem ne spada:
- pokopališke stavbe, gl. 1272
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje
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II.

PRIMER RAZVRŠČANJA IN PODLAGA ZA CC-SI

Uredba Enotno klasifikacijo vrst objektov uvaja kot obvezen standard, ki se uporablja
pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju
podatkov o zgrajenih gradbenih objektih ter objektih v izgradnji, za statistične in
evidenčne namene, za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih
podatkovnih zbirk ter za definicije gradbenih objektov, ki se uporabljajo v veljavnih
predpisih s področja graditve objektov in urejanja prostora.
Uredba za Enotno klasifikacijo objektov uporablja okrajšavo CC-SI, po vzoru
Klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA-SI), saj obe temeljita na klasifikaciji
Evropske unije - Classification of Types of Constructions (CC). Dejstvo, da tudi CCSI temelji in je izvedena iz CC, torej nakazuje prevzem kratice CC, označba SI pa
pomeni, da uredba takšno prevzeto klasifikacijo uvaja kot nacionalni standard.
CC-SI ima hierarhično strukturo in določa naslednje ravni gradbenega objekta:
področje (enomestna številka), oddelek (dvomestna številka), skupina (trimestna
številka), razred (štirimestna številka) in podrazred (petmestna številka). Podrazredi,
ki so državne razčlembe, so v posameznih primerih uvedeni ob upoštevanju
značilnosti slovenskih gradbenih objektov in ob upoštevanju interesov uporabnikov.
Podrazred je namenjen razčlenitvam tistih objektov, ki so še posebej specifični za
Republiko Slovenijo in sicer znotraj nabora sorodnih objektov, ki so opredeljeni v
določenem razredu CC-SI.
CC-SI s šiframi in nazivi postavk je v priloga št. 1 Uredbe o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS,
št. 33/03).
Enotna klasifikacija objektov deli objekte na stavbe in gradbene inženirske objekte.
CC znotraj teh dveh področij loči objekte predvsem po tehnični zasnovi, ki je odvisna
od namena in, kar velja zlasti za stavbe, po pretežni namembnosti. Podatki o
zemljišču, na katerem je objekt, lastništvu in o tem, katera ustanova objekt uporablja,
so za to klasifikacijo nepomembni in razen v nekaj izjemnih primerih niso upoštevani.
Gradbeni inženirski objekti so razvrščeni predvsem po tehnični zasnovi, kot jo določa
namembnost objekta.
Uredba o enotni klasifikaciji objektov prinaša tudi nekaj novih definicij, ki jih ZGO–1,
ki je podlaga za uredbo, ne vsebuje. Tako ZGO-1 definira osnovne pojme »stavba«
kot objekt, sestavljen iz enega ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so
namenjeni za prebivanje ali opravljanje dejavnosti in »gradbeni inženirski objekt« kot
objekt, sestavljen iz konstrukcije ali narejen neposredno na zemljišču in je namenjen
za zadovoljevanje tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki
niso prebivanje in opravljanje dejavnosti v stavbah, uredba pa definira ostale
definicije, nujne za uporabo enotne klasifikacije objektov, kot so »stanovanjske
stavbe«, »nestanovanjske stavbe« in »večnamenski objekti«.
Uredba o enotni klasifikaciji objektov določa tudi pravila za razvrščanje objektov po
klasifikaciji in posebej določa pravila za razvrščanje funkcionalno zaokroženega
območja, na katerem se nahaja več med seboj povezanih objektov ter pravila
razvrščanja večnamenskih objektov. Glede večnamenskih objektov uredba vsebuje
določbo, da kadar posameznega objekta ni mogoče razvrstiti kot ločeno enoto, ker
gre za večnamenski objekt, ga je treba razvrstiti kot eno klasifikacijsko enoto, po
njegovem pretežnem namenu. Pri ugotavljanju pretežnega namena je treba ugotoviti,
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kolikšne deleže uporabne površine tal zavzemajo posamezni deli objekta, ki imajo isti
namen. Po opredelitvi namenskosti posameznih delov objekta je treba celoten objekt
razvrstiti po CC-SI, od najvišje ravni objekta do najnižje ravni objekta tako, da se
ugotovi področje, oddelek, skupina, razred in podrazred, v katerega spada takšen
objekt. Poseben primer pa predstavljajo gradbeni inženirski objekti z naslovom
»kompleksni industrijski objekti«, ki niso niti stavbe niti tipični gradbeni inženirski
objekti, ampak jih že Eurostatova klasifikacija definira kot kompleksne konstrukcije
(objekte) na industrijskih območjih, ki nimajo značilnosti stavbe kot so elektrarne,
električne centrale, rafinerije in podobno.
1.1. Primer razvrstitve večnamenske stavbe:
Šifre po ravneh klasifikacije
Namembnost posameznih
delov objekta

1) Štiri etaže stanovanj

Delež v
skupni
uporabni
površini
objekta
30 %

podrazred

področje

oddelek

skupina

razred

1

11

112

1122

11221

2) Poslovni prostori banke

10 %

1

12

122

1220

12202

3) Lekarna in trgovine

20 %

1

12

123

1230

12301

4) Knjižnica

30 %

1

12

126

1262

12620

5) Zdravniška ordinacija

10 %

1

12

126

1264

12640

V prikazanem primeru je treba stavbo po pretežni namembnosti razvrstiti takole:
1. Področje:
Upoštevajoč podatek, v katero področje CC-SI spada objekt, se najprej določi
enomestna šifra za področje, ali »1« za stavbe ali »2« za gradbene inženirske
objekte
Prikazani primer: področje 1 – stavbe
2. Oddelek:
Sledi določitev dvomestne šifre za oddelek, npr. za stanovanjske stavbe »11«,
za nestanovanjske stavbe »12«, za objekte prometne infrastrukture »21«, itd..
Če ima objekt več funkcij, ki ustrezajo različnim oddelkom iz klasifikacije, se
izbere šifra za oddelek z največjim deležem skupne uporabne površine.
Prikazani primer: oddelek 12 - nestanovanjske stavbe:
ker nestanovanjski del (poslovni prostori banke, lekarna in trgovine,
knjižnica in zdravniška ordinacija) zavzema v skupni uporabni površini
70%, delež stanovanjskega dela (štiri etaže stanovanj) pa obsega 30%.
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3. Skupina:
V naslednjem koraku dodelimo objektu trimestno šifro za skupino. Če
namembnost objekta ustreza več skupinam klasifikacije, izberemo šifro za
skupino, ki ima največji delež v skupni uporabni površini.
Prikazani primer: skupina 126 – stavbe splošnega družbenega
pomena:
ker v oddelku 12 skupina 126 (knjižnica in zdravniška ordinacija) obsega
40% skupne uporabne površine in je to več kot 10% pri skupini 122
(poslovni prostori banke) in več kot 20% pri skupini 123 (lekarna in
trgovine)
4. Razred:
Sledi dodelitev štirimestne šifre za razred. Če objekt po svoji funkciji ustreza
več razredom klasifikacije, je treba izbrati šifro za razred z največjim deležem
skupne uporabne površine.
Prikazani primer: razred 1262 – muzeji in knjižnice,
ker v skupini 126 razred 1262 (knjižnica) zavzema 30% skupne uporabne
površine in je to več kot 10% pri razredu 1264 (zdravniška ordinacija).
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5. Podrazred:
Zadnji korak je dodelitev petmestne šifre za podrazred, ki se jo določi glede na
pretežno namembnost objekta.
Prikazani primer: podrazred 12620 – muzeji in knjižnice:
ker v razredu 1262 zavzema podrazred 12620 (knjižnica) 30% skupne
uporabne površine, kar je več kot 10% podrazreda 12640 (zdravniška
ordinacija).
III.

ZBIRKA ODGOVOROV V ZVEZI S CC-SI

1. Vprašanje v zvezi z razvrščanjem objektov na kulturne spomenike – zakaj
se med kulturne spomenike uvrščajo samo kulturno varovani objekti, ki se
ne uporabljajo za druge namene?
Iz gradiva, ki je spremljalo predlog Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov Uradni list RS, št. 33/03) je izhajalo, slednje pa je poudarjeno tudi v
3. členu omenjene uredbe, da je uredba izvedena in temelji na Eurostatovi
klasifikaciji vrst objektov, katere kopijo prilagamo temu dopisu. Iz Eurostatove
klasifikacije je razvidno, da v razredu 1273 »Historic or protected monuments«
vključuje »historic protected buildings of any kind, not used for other purposes«.
Ker se CC-SI naslanja na Eurostatovo klasifikacijo in pomeni ločevanje objektov
glede na namen, ne pa na status njihovega varovanja, je prevzela Eurostatov
ustroj različnih namenov stavb in različnih namenov gradbenih inženirskih
objektov. Ostali objekti, ki niso zgolj ruševine oziroma predstavljajo varovano
kulturno dediščino, pa se uporabljajo za nek drug namen, npr. upravne in
pisarniške stavbe, gostinske stavbe in podobno, se razvrščajo v ustrezne razrede
po klasifikaciji in ne v razred 1273, kamor se lahko uvrščajo samo »stavbe, ki so
varovana kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene«.
2. Vprašanje v zvezi z razvrščanjem žičniških naprav – zakaj se v podrazred
12410 ne uvrščajo samo žičniške naprave za prevoz oseb?
V podrazred 12410 se ne uvrščajo samo stavbe žičniških naprav za prevoz oseb,
saj Eurostatova klasifikacija, iz katere je slovenska klasifikacija CC-SI izvedena, v
ta razred uvršča vse stavbe žičniških naprav in ne samo tiste za prevoz oseb.
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