
PRILOGA 1 

ŠIFRANT IN OPIS VRST DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 
 

 
SKUPINA 
DEJANSKE  
RABE 

 
ŠIFRA 

 
VRSTA DEJANSKE 
RABE  
(najmanjša površina 
zajema) 

 
OPIS DEJANSKE RABE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NJIVE IN  
VRTOVI 

1100 

Njiva 
(1000 m2) 

Površina, ki jo orjemo ali drugače obdelujemo in obračališča, namenjena obdelavi te površine (širine do 2 m). Na tej 
površini pridelujemo enoletne in nekatere večletne kmetijske rastline (žita, krompir, krmne rastline, oljnice, 
predivnice, sladkorna pesa, zelenjadnice, vrtnine, okrasne rastline, zelišča, jagode itd.). Sem sodi tudi zemljišče v 
prahi in ukorenišče hmeljnih sadik.  
V ta razred uvrščamo tudi zemljišče, ki je začasno zasejano s travo ali drugimi krmnimi rastlinami (za obdobje manj 
kot 5 let) in se uporablja za košnjo ali pašo večkrat na leto. Če je površina porasla s travno rušo in ni preorana v 
obdobju pet ali več let, jo uvrstimo v trajni travnik. 
 

1160 
Hmeljišče 
(500 m2) 

Površina, na kateri so žičnica ter obračališča in poti, potrebne za obdelavo hmeljišča. Vključuje površino hmeljišča 
v obdelavi oziroma v premeni. 
 

    1180 

Trajne rastline na  
njivskih površinah 
(1000 m2) 

Drevesnica, trsnica, zarodišče podlag, nasad matičnih rastlin, nasad okrasnih trajnih rastlin za vzgojo rezanega 
cvetja, trajna zelišča, trajne zelenjadnice. 
 

    1190 
 Rastlinjak 
(25 m2) 

Steklenjaki in plastenjaki z močnejšo konstrukcijo in daljšo življenjsko dobo, v katerih se vzgajajo okrasne rastline, 
rezano cvetje, zelenjava, zelišča, matične rastline, podlage, sadike, jagode itd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAJNI NASADI 

1211 
Vinograd 
(500 m2) 
 

Površina, zasajena z vinsko trto (Vitis vinifera), vključno z obračališči in potmi v vinogradu ter brežinami pri 
vinogradu na terasah. 

1212 
Matičnjak 
(500 m2) 

 

Površina, zasajena z matičnimi rastlinami, namenjena za pridelavo ključev podlag vinske trte, vključno z obračališči 
in potmi. 

1221 

Intenzivni  
sadovnjak 

 (1000 m2) 

Površina, zasajena s sadnimi vrstami, pri obdelavi katere se uporabljajo sodobne intenzivne tehnologije. Intenzivni 
sadovnjak zajema površino nasada skupaj z obračališči in potmi ter brežinami, če je nasad zasajen v terasah. 
Nasade jagod uvrščamo v vrsto dejanske rabe njiva. 

1222 
Ekstenzivni oziroma 
travniški sadovnjak 
(1000 m2) 

Sadovnjak, ki ni primeren za intenzivno pridelavo. To je običajno nasad visokodebelnih sadnih dreves, vzgojenih na 
bujni podlagi ali iz semena, z gostoto več kot 50 dreves na hektar. V ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku 
lahko raste ena ali več različnih sadnih vrst.  
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1230 

Oljčnik 
 (500 m2) 

Površina, zasajena z oljkami, ki so med seboj oddaljene največ 20 metrov, povečana za širino oziroma dolžino 
največ 10-ih metrov od debel oljk, zasajenih na zunanjih robovih oljčnika, ki je namenjena za obračališča in 
pomožne poti. 
 

     1240 
 Ostali trajni nasadi 
 (500 m2) 
 

Površina zasajena z eno ali več različnimi vrstami trajnih rastlin. 

 
 
TRAVNIŠKE 
POVRŠINE 

1300 

Trajni travnik 
(1000 m2) 

Površina porasla s travo, deteljami in drugimi krmnimi rastlinami, ki se jo redno kosi oziroma pase. Takšna površina 
ni v kolobarju in se ne orje. Kot trajni travnik se šteje tudi površina, porasla s posameznimi drevesi, kjer gostota 
dreves ne presega 50 dreves/hektar.  
 

1321 
Barjanski travnik 
(1000 m2) 

S travinjem, šašem in močvirsko preslico poraslo zemljišče na organskih ali mineralno-organskih tleh, na katerem 
nivo talne vode med letom pogosto doseže površino tal.  
 

1800 

Kmetijsko zemljišče, 
poraslo z gozdnim 
drevjem  
(1000 m2) 

Površina, porasla s travinjem, na kateri rastejo posamična gozdna drevesa oziroma grmi in se redno, vsaj enkrat 
letno popase oziroma pokosi. Pokrovnost travinja je vsaj 80 %, pokrovnost drevesnih krošenj oziroma grmov pa je 
manjša od 75 %. 
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DRUGE 
KMETIJSKE 
POVRŠINE 

1410 
Kmetijsko zemljišče 
v zaraščanju 
(1000 m2) 

Zemljišče, ki se zarašča zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Na njem se pojavljajo mlado 
olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa in grmičevje, običajno različnih starosti, katerih pokrovnost je 20-75%. 
 

1420 

Plantaža gozdnega 
drevja 
(1000 m2) 

Plantaža gozdnega drevja je nasad gozdnega drevja, ki je namenjen izključno pridelavi lesa, okrasnih dreves ali 
plodov oziroma drugih delov drevja in pri katerih so razdalje med drevjem že ob zasaditvi takšne kot ob 
predvidenem končnem razvojnem stanju sestoja.  

1500 

Drevesa in grmičevje 
(1000 m2) 
 

Površina, porasla z drevesi in grmičevjem, katerih pokrovnost presega 75 % in niso uvrščena v gozd. Sem 
uvrščamo tudi obvodno zarast, če so obrečni pasovi porasli z drevjem oziroma grmovjem, ter mejice iz gozdnih 
dreves oziroma grmičevja. 
 

1600 
Neobdelano 
kmetijsko zemljišče  
(1000 m2) 

Površina, ki je npr. rigolana in pripravljena za zasaditev novih trajnih nasadov. Kmetijsko zemljišče, ki se začasno 
ne uporablja zaradi gradnje infrastrukture ali je neobdelano zaradi socialnih ali drugih razlogov. Kmetijsko 
zemljišče, na katerem je ograda za konje, prašiče ali druge živali in ki ni poraslo s travinjem. 

GOZD 
2000 

Gozd 
(2500m2) 

Zemljišče, ki je v skladu s predpisi o gozdovih opredeljeno kot gozd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSTALA 
NEKMETIJSKA 
ZEMLJIŠČA 
 

3000 
Pozidano in sorodno 
zemljišče 
(25 m2) 

Površina, na kateri so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga 
infrastruktura, ki služi za opravljanje človeških dejavnosti.  

4100 
Barje 
(5000 m2) 

Nizko ali visoko barje, ki se ne uporablja za kmetijsko rabo. Vegetacija je navadno višja kot na barjanskih travnikih 
in se ne kosi. 
 

4210 
Trstičje 
(5000 m2) 

Močvirno zemljišče, na katerem raste trstika. Na tem zemljišču ni kmetijske pridelave. 

4220 
Ostalo zamočvirjeno 
zemljišče 
(5000 m2) 

Nizko ležeča zemljišča, pogosto poplavljena in ves čas bolj ali manj namočena, ki se ne uporabljajo v kmetijske 
namene. 

5000 

Suho, odprto 
zemljišče s 
posebnim 
rastlinskim 
pokrovom  
(5000 m2) 

Ne-gozdno zemljišče, pokrito z nizko vegetacijo (pod 2 m), ki je nerodovitno ali nedostopno. Pokritost z vegetacijo 
ni večja od 75 %.  
 

6000 

Odprto zemljišče 
brez ali z 
nepomembnim 
rastlinskim 
pokrovom 
(5000 m2) 

Nezazidano zemljišče z malo ali brez vegetacije, zaradi česar takšne površine ne moremo vključiti v kakšen drug 
razred. Sem sodijo vsa zemljišča, prekrita z golimi skalami, peščene plaže in sipine, prodnate površine ob oziroma 
v vodotokih, melišča in ostale odprte površine.  
 

7000 
Voda 
(25 m2) 

Površina, pokrita s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in jarki, v katerih se nahaja voda. 
 

 


