
   
Priloga 2 

Dejanska raba dela stavbe s povezavo na klasifikacijo vrst objektov CC-SI 

    šifra DEJANSKA RABA DELA STAVBE šifra CC-SI 

1 stanovanje v enostanovanjski stavbi 11100 enostanovanjske stavbe 

2 stanovanje 11220 tri in večstanovanjske stavbe 

3 oskrbovano stanovanje 11301 
stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji 

4 bivalna enota 11302 
stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine 

5 koča, dom 12120 
druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

6 nastanitveni gostinski obrat 12111 
hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

7 prehrambni gostinski obrat 12112 gostilne, restavracije in točilnice 

8 poslovni prostor javne uprave 12201 stavbe javne uprave 

9 poslovni del stavbe 12203 druge poslovne stavbe 

10 trgovski del stavbe 12301 trgovske stavbe 

11 benciski servis 12303 oskrbne postaje 

12 del stavbe za opravljanje storitev 12304 stavbe za storitvene dejavnosti 

13 del stavbe za izvajanje komunikacij 12410 

postajna poslopja, terminali, stavbe za 
izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 

14 del stavbe za potniški promet 12410 

postajna poslopja, terminali, stavbe za 
izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 

15 garaža 12420 garažne stavbe 

16 garažno parkirno mesto 12420 garažne stavbe 

17 del stavbe za industrijsko rabo 12510 industrijske stavbe 

18 del stavbe za težko industrijo 12510 industrijske stavbe 

19 elektrarna 23020 elektrarne in drugi energijski objektii 

20 del stavbe z rezervoarjem, silos 12520 rezervoarji silosi in skladiščne stavbe 

21 skladišče 12520 rezervoarji silosi in skladiščne stavbe 

22 del stavbe za kulturo in razvedrilo 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo 

23 muzej, knjižnica 12620 muzeji, arhivi, knjižnice 

24 del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo 12630 
stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 

25 del stavbe za zdravstveno oskrbo 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo 

26 športna dvorana 12650 stavbe za šport 

27 hlev 12712 stavbe za rejo živali 

28 pomožni kmetijski del stavbe 12714 druge nestanovanjske kmetijske stavbe 

29 del stavbe za spravilo pridelka 12713 stavbe za skladiščenje pridelkov 

30 del stavbe za opravljanje verskih obredov 12721 stavbe za opravljanje verskih obredov 

31 del stavbe za pokopališko dejavnost 12722 pokopališke stavbe 

32 del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče 12740 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 

33 klet 99999 druga raba** 

34 shramba, sušilnica, pralnica 99999 druga raba** 



35 terasa, balkon, loža 99999 druga raba** 

36 tehnični prostor 99999 druga raba** 

37 skupni komunikacijski prostor 99999 druga raba** 

38 skupne sanitarije 99999 druga raba** 

39 ruševina 99999 druga raba** 

40 nestavba 99999 druga raba** 

41 del stavbe za posebne namene 12740 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 

42 sejemska dvorana, razstavišče 12302 sejemske dvorane, razstavišča 

43 šola, vrtec 12630 
stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 

44 bolnica, zdravstveni dom 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo 

45 rastlinjak 12711 stavbe za rastlinsko pridelavo 

46 del stavbe za pastoralno dejavnost 12721 stavbe za opravljanje verskih obredov 

47 stanovanje v dvostanovanjski stavbi 11210 dvostanovanjske stavbe 

48 zdravilišče 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo 

49 banka, pošta, zavarovalnica 12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic 

50 konferenčna ali kongresna dvorana 12204 konferenčne in kongresne stavbe 

51 arhiv 12620 muzeji, arhivi, knjižnice 

52 trgovski del stavbe na benciskih servisih  12303 oskrbne postaje 

53 igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo 

54 hangar, remiza, tovorni terminal 12410 

postajna poslopja, terminali, stavbe za 
izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 

55 zavetišče in hotel za živali 12712 stavbe za rejo živali 

56 del stavbe za živali ali rastline v živalskem ali botaničnem vrtu 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo 

57 drvarnica 12520 rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe 

58 čebelnjak 12712 stavbe za rejo živali 

59 kolesarnica, čolnarna 12420 garažne stavbe 

  JE NI 12730 
kulturna dediščina, ki se ne uporablja za 
druge namene 

    

 
** druga raba : 

  

 

1.  Če ima stavba eno namensko rabo in en del stavbe, 
se razvrsti po CCSI. 

  

 

2. Če ima stavba več delov stavbe, se dejanska raba 
porazdeli sorazmerno glede na deleže namenskih rab. 

   


