
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5 Stolpec6 Stolpec7 Stolpec8 Stolpec9 Stolpec10 Stolpec11
TABELA 3 OBMOČJA STANOVANJ 
CC-SI Klasifikacija objektov SS SB SK SP SSa SKk SKg

11100 Enostanovanjske stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12112 Gostilne, restavracije in točilnice površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic površina do 25 m2
12203 Druge poslovne stavbe površina do 25 m2
12204 Konferenčne in kongresne stavbe površina do 25 m2
12301 Trgovske stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti površina do 25 m2 površina do 25 m2
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12420 Garažne stavbe površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov površina do 80 m2 površina do 80 m2 površina do 80 m2
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica površina do 100 m2

drvarnica površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
prostornina do 100 m3, 
noben rezervoar radioaktivnih
ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, 
noben rezervoar radioaktivnih
ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, 
noben rezervoar radioaktivnih
ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, 
noben rezervoar radioaktivnih
ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, 
noben rezervoar radioaktivnih
ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, 
noben rezervoar radioaktivnih
ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, 
noben rezervoar radioaktivnih
ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

rezervoarji za nafto in plin prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3
stolpni silosi za suhe snovi višina do 10 m višina do 10 m višina do 10 m

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice površina do 25 m2
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12650 Stavbe za šport površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2

12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo

površina do 150 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

površina do 150 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

površina do 150 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

površina do 150 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

površina do 150 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

12712
Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali

površina do 100 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

površina do 100 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

površina do 100 m2 ne glede 
na velikost nosilnega razpona

stavbe ribogojnice
površina do 100 m2, prostornina 
bazenov do 2.000 m3

površina do 100 m2, prostornina 
bazenov do 2.000 m3

površina do 100 m2, prostornina 
bazenov do 2.000 m3

12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi površina do 100 m2, višina do 10 m površina do 100 m2, višina do 10 m površina do 100 m2, višina do 10 m
kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov površina do 150 m2 površina do 150 m2 površina do 150 m2

kozolci
površina do 150 m2, do dve etaži 
in ne glede na višino

površina do 150 m2, do dve etaži 
in ne glede na višino

površina do 150 m2, do dve etaži 
in ne glede na višino

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije površina do 150 m2 površina do 150 m2 površina do 150 m2
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2

12740
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

21111
Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)

prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112
Regionalne ceste

prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m

21422
Podhodi

nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m

nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m

nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m

nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m

nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m

nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m

nosilni razpon do 5 m, 
dolžina do 10 m

21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m

21530
Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti

odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm

22232
Čistilne naprave

zmogljivost do 200 PE ne glede 
na globino vkopa in globino 
podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede 
na globino vkopa in globino 
podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede 
na globino vkopa in globino 
podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede 
na globino vkopa in globino 
podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede 
na globino vkopa in globino 
podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede 
na globino vkopa in globino 
podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede 
na globino vkopa in globino 
podzemnih delov

22241
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

prostozračno omrežje napetosti 
do 1 kV in podzemni vodi 
napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti 
do 1 kV in podzemni vodi 
napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti 
do 1 kV in podzemni vodi 
napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti 
do 1 kV in podzemni vodi 
napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti 
do 1 kV in podzemni vodi 
napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti 
do 1 kV in podzemni vodi 
napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti 
do 1 kV in podzemni vodi 
napetosti od 1 kV do 35 kV

22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi vsi vsi vsi vsi vsi vsi

23010
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 

rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110
Športna igrišča

površina do 1.000 m2, 
brez grajenih tribun

površina do 1.000 m2, 
brez grajenih tribun

površina do 1.000 m2, 
brez grajenih tribun

površina do 1.000 m2, 
brez grajenih tribun

površina do 1.000 m2, 
brez grajenih tribun

površina do 1.000 m2, 
brez grajenih tribun

površina do 1.000 m2, 
brez grajenih tribun

24121 Marine

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2
vzletišča samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

razgledne ploščadi in opazovalnice
višina poda do višine 
5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom

bazen za kopanje prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3
24201 Obrambni objekti samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice prostornina bazenov do 2.000 m3 prostornina bazenov do 2.000 m3

koritasti silosi površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2
zbiralniki gnojnice in gnojevke prostornina do 1.000 m3 prostornina do 1.000 m3
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti prostornina do 1.000 m3 prostornina do 1.000 m3

24204 Pokopališča

24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade) višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...)
višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med 
spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

31110 Nasipi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31120 Izkopi in odkopi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31130 Utrjene površine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
31140 Utrjene brežine samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32120 Urbana oprema samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
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Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5 Stolpec6 Stolpec7 Stolpec8
Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
TABELA 3 CU CDi CDc CDu
CC-SI Klasifikacija objektov

11100 Enostanovanjske stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12112 Gostilne, restavracije in točilnice površina do 25 m2
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev površina do 25 m2 površina do 25 m2
12201 Stavbe javne uprave površina do 25 m2 površina do 25 m2
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic površina do 25 m2 površina do 25 m2
12203 Druge poslovne stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

drvarnica
prostornina do 100 m3, noben rezervoar 
radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar 
radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar 
radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar 
radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3
rezervoarji za nafto in plin
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih površina do 25 m2
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice površina do 25 m2 površina do 25 m2
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo površina do 25 m2 površina do 25 m2
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov 
kozolci

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije površina do 25 m2 površina do 25 m2
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije

površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2

21122 Samostojna parkirišča
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21423 Pokriti vkopi in galerije
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3

vodohrani premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
zmogljivost do 200 PE ne glede na globino 
vkopa in globino podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede na globino 
vkopa in globino podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede na globino 
vkopa in globino podzemnih delov

zmogljivost do 200 PE ne glede na globino 
vkopa in globino podzemnih delov

22232 Čistilne naprave
prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in 
podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in 
podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in 
podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV

prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in 
podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV

22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi vsi vsi vsi vsi
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun

24110 Športna igrišča
24121 Marine površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah

samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

vzletišča višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom
razgledne ploščadi in opazovalnice
bazen za kopanje samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

24201 Obrambni objekti
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)

višinska razlika med spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

višinska razlika med spodnjim in zgornjim 
zemljiščem do 2 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...) samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31110 Nasipi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31120 Izkopi in odkopi površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
31130 Utrjene površine samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31140 Utrjene brežine samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32120 Urbana oprema površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
32140 Spominska obeležja
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine CU Cdi CDc Cdu



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5 Stolpec6
TABELA 3 OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
CC-SI Klasifikacija objektov IG IK

11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice površina do 25 m2
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe površina do 25 m2
12204 Konferenčne in kongresne stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2
12301 Trgovske stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2
12302 Sejemske dvorane, razstavišča površina do 25 m2
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti površina do 25 m2
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2
12420 Garažne stavbe površina do 50 m2 površina do 50 m2
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe površina do 25 m2

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov površina do 80 m2
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica površina do 100 m2 površina do 100 m2

drvarnica površina do 50 m2 površina do 50 m2
rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov
rezervoarji za nafto in plin prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3
stolpni silosi za suhe snovi višina do 10 m višina do 10 m

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo površina do 25 m2 površina do 25 m2
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport površina do 25 m2 površina do 25 m2
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo površina do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona

stavbe ribogojnice površina do 100 m2, prostornina bazenov do 2.000 m3
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi površina do 100 m2, višina do 10 m

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov površina do 150 m2
kozolci površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije površina do 150 m2
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2 površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije

površina do 25 m2 površina do 25 m2

samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

površina do 50 m2 površina do 50 m2

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča površina do 500 m2 površina do 500 m2
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah
vzletišča samo splošna merila samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje

24201 Obrambni objekti samo splošna merila samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi površina do 1.000 m2
zbiralniki gnojnice in gnojevke prostornina do 1.000 m3
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti prostornina do 1.000 m3

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)

višina do 3,5 m višina do 3,5 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...) višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m
31110 Nasipi samo splošna merila samo splošna merila
31120 Izkopi in odkopi samo splošna merila samo splošna merila
31130 Utrjene površine površina do 500 m2 površina do 500 m2
31140 Utrjene brežine samo splošna merila samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov samo splošna merila samo splošna merila
32120 Urbana oprema samo splošna merila samo splošna merila
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2 površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2 površina do 500 m2

IG IK



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5 Stolpec6 Stolpec7 Stolpec8
TABELA 3 POSEBNA OBMOČJA

CC-SI Klasifikacija objektov BT BD BC BTg
11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev površina do 25 m2
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe površina do 25 m2
12204 Konferenčne in kongresne stavbe površina do 25 m2
12301 Trgovske stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti površina do 25 m2 površina do 25 m2
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12420 Garažne stavbe površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica površina do 100 m2

drvarnica površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali 
nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali 
nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali 
nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali 
nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov

rezervoarji za nafto in plin prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice površina do 25 m2
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov 
kozolci

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi vsi vsi vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah

površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2

vzletišča samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje prostornina do 100 m3

24201 Obrambni objekti samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)

višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...) višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m
31110 Nasipi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31120 Izkopi in odkopi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31130 Utrjene površine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
31140 Utrjene brežine samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32120 Urbana oprema samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
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Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5 Stolpec6 Stolpec7 Stolpec8
TABELA 3 ZELENE POVRŠINE

CC-SI Klasifikacija objektov ZS ZP ZD ZK
11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice površina do 25 m2
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica

drvarnica površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter 
nevarnih odpadkov

rezervoarji za nafto in plin
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih površina do 50 m2 površina do 50 m2
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov 
kozolci

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe površina do 25 m2
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi vsi vsi vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah

površina do 1.000 m2 površina do 1.000 m2

vzletišča samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje prostornina do 100 m3

24201 Obrambni objekti samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice prostornina bazenov do 2.000 m3

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča površina do 500 m2

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)

višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...) višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m
31110 Nasipi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31120 Izkopi in odkopi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31130 Utrjene površine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2
31140 Utrjene brežine samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32120 Urbana oprema samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu površina do 25 m2, višina od tal do vrha objekta do 5 m površina do 25 m2, višina od tal do vrha objekta do 5 m površina do 25 m2, višina od tal do vrha objekta do 5 m
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2

ZS ZP ZD ZK



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5
TABELA 3

CC-SI Klasifikacija objektov P,T,E,O
11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 25 m2
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica

drvarnica površina do 50 m2
rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov
rezervoarji za nafto in plin prostornina do 15 m3
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov 
kozolci

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

površina do 50 m2

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine

površina do 200 m2*tudi v varovalni pas

prometna signalizacija in prometna oprema višina do 15 m *tudi v varovalni pas

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine

površina do 200 m2*tudi v varovalni pas

površine za pešce in kolesarje v cestišču vsi*tudi v varovalni pas
prometna signalizacija in prometna oprema višina do 15 m *tudi v varovalni pas

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča

površina do 200 m2*tudi v varovalni pas

površine za pešce in kolesarje v cestišču vsi*tudi v varovalni pas
prometna signalizacija in prometna oprema višina do 15 m*tudi v varovalni pas
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča površina do 500 m2
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah

površina do 1.000 m2

vzletišča samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje

24201 Obrambni objekti samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)

višina do 3,5 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...) višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m
31110 Nasipi samo splošna merila
31120 Izkopi in odkopi samo splošna merila
31130 Utrjene površine
31140 Utrjene brežine samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema samo splošna merila
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2

PTEO



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5 Stolpec6 Stolpec7
TABELA 3 OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE

CC-SI Klasifikacija objektov Av Ask Asp
11100 Enostanovanjske stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2
12112 Gostilne, restavracije in točilnice površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe površina do 25 m2
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12420 Garažne stavbe površina do 50 m2
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov površina do 80 m2
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica površina do 100 m2

drvarnica površina do 50 m2 površina do 50 m2 površina do 50 m2
rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov
rezervoarji za nafto in plin prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3 prostornina do 15 m3
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo površina do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi površina do 100 m2, višina do 10 m

kleti, vinske kleti, zidanice površina do 50 m2, do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov površina do 50 m2, do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov površina do 50 m2, do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
skladišča pridelkov površina do 150 m2
kozolci površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije površina do 150 m2
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

površina do 30 m2 površina do 50 m2

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi vsi vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah

površina do 1.000 m2

vzletišča samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje

24201 Obrambni objekti samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi površina do 1.000 m2
zbiralniki gnojnice in gnojevke prostornina do 1.000 m3
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti prostornina do 1.000 m3

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)

višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...) višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem do 2 m
31110 Nasipi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31120 Izkopi in odkopi samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31130 Utrjene površine površina do 500 m2 *le za parkirišča površina do 500 m2
31140 Utrjene brežine samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2

Av Ask Asp



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5 Stolpec6 Stolpec7
TABELA 3 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

CC-SI Klasifikacija objektov K1 K2 K1 K2 VIN
11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

12410
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe 

površina do 25 m2, ko objekta ni možno graditi na stavbnem zemljišču  površina do 25 m2, ko objekta ni možno graditi na stavbnem zemljišču  površina do 25 m2, ko objekta ni možno graditi na stavbnem zemljišču  

12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica

drvarnica
površina do 50 m2, lesena, funkcionalno pripada osnovnemu objekti in je njen najbližji del največ 5 
m oddaljena od meje stavbnega zemljišča

površina do 50 m2, lesena, funkcionalno pripada osnovnemu objekti in je njen najbližji del največ 5 
m oddaljena od meje stavbnega zemljišča

površina do 50 m2, lesena, funkcionalno pripada osnovnemu objekti in je njen najbližji del največ 5 
m oddaljena od meje stavbnega zemljišča

rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov prostornina do 100 m3, noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov
rezervoarji za nafto in plin
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo površina do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona površina do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona površina do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona

12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali - 
le za  čebelnjake, staje površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi

kleti, vinske kleti, zidanice

skladišča pridelkov - kašča, senik, skedenj, koruznjak 
površina do 150 m2,  najbližji del skladišča pridelkov mora biti največ 50 m oddaljen od meje 
stavbnega zemljišča, razen v primeru rekonstrukcije ali nadomestitve objekta 

površina do 150 m2,  najbližji del skladišča pridelkov mora biti največ 50 m oddaljen od meje 
stavbnega zemljišča, razen v primeru rekonstrukcije ali nadomestitve objekta 

kozolci
površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino, najbližji del kozolca mora biti največ 50 m 
oddaljen od meje stavbnega zemljišča, razen v primeru rekonstrukcije ali nadomestitve objekta 

površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino, najbližji del kozolca mora biti največ 50 m 
oddaljen od meje stavbnega zemljišča, razen v primeru rekonstrukcije ali nadomestitve objekta 

površina do 150 m2, do dve etaži in ne glede na višino, najbližji del kozolca mora biti največ 50 m 
oddaljen od meje stavbnega zemljišča, razen v primeru rekonstrukcije ali nadomestitve objekta 

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov površina do 25 m2 površina do 25 m2
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
 ceste

prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča

površina do 200 m2, dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki 
ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita 
čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, 
prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne 
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije 
ceste.

površina do 200 m2, dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki 
ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita 
čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, 
prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne 
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije 
ceste.

površina do 200 m2, dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki 
ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita 
čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, 
prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne 
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije 
ceste.

površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode prostornina vode do 2.000m3 prostornina vode do 2.000m3 prostornina vode do 2.000m3

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč 2.000 m3 prostornina razlivne vode do 2.000 m3 2.000 m3 prostornina razlivne vode do 2.000 m3 2.000 m3 prostornina razlivne vode do 2.000 m3
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m višina do 1 m višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

samo splošna merila, dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s 
črpališčem in vodni zbiralnik.

samo splošna merila, dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s 
črpališčem in vodni zbiralnik.

samo splošna merila, dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s 
črpališčem in vodni zbiralnik.

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s, ob pridobljenem vodnem dovoljenjem,  za javni namen pretok do 5 l/s,ob pridobljenem vodnem dovoljenjem,  za javni namen pretok do 5 l/s, ob pridobljenem vodnem dovoljenjem,  za javni namen
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar tlak do 5 bar tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm premer do 80 mm premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm premer do 250 mm premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar tlak do 4 bar tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m globina do 30 m globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3 prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm premer do 200 mm premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi vsi vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah
vzletišča
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje

24201 Obrambni objekti
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice prostornina bazenov do 2.000 m3 prostornina bazenov do 2.000 m3

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)

Sosedske ograje in oporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja 
za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče 
k objektu.

Sosedske ograje in oporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja 
za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče 
k objektu.

Sosedske ograje in oporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja 
za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče 
k objektu.

grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne
 nasade

višina do 3,5 m višina do 3,5 m višina do 3,5 m

oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...)
Sosedske ograje in oporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja 
za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče 
k objektu.

Sosedske ograje in oporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja 
za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče 
k objektu.

Sosedske ograje in oporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja 
za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče 
k objektu.

31110 Nasipi
31120 Izkopi in odkopi
31130 Utrjene površine
31140 Utrjene brežine samo splošna merila samo splošna merila samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2 površina do 25 m2 površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2 površina do 500 m2 površina do 500 m2



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5
TABELA 3 GOZDNA ZEMLJIŠČA 

CC-SI Klasifikacija objektov G
11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe površina do 25 m2
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica

drvarnica
rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
rezervoarji za nafto in plin
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali površina do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona *tam kjer je izdano dovoljenje za obore ali oraje za pašo živine s soglasjem ZGS

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi površina do 100 m2, višina do 10 m*gradnja možna le na robu gozda v bližini stavbnega zemljišča 

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov 
kozolci

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča površina do 200 m2
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s *ob pridobljenem vodnem dovoljenjem, za javni namen  
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah
vzletišča samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje

24201 Obrambni objekti
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)
oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...)

31110 Nasipi
31120 Izkopi in odkopi
31130 Utrjene površine
31140 Utrjene brežine
31160 Grajena območja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi površina do 25 m2
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2

G



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5
TABELA 3 OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA

CC-SI Klasifikacija objektov V
11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica

drvarnica površina do 50 m2
rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
rezervoarji za nafto in plin
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali

stavbe ribogojnice površina do 100 m2, prostornina bazenov do 2.000 m3
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov 
kozolci

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene površina do 25 m2

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi nosilni razpon do 5 m
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode prostornina vode do 2.000m3

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč 2.000 m3prostornina razlivne vode do 2.000 m3
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah
vzletišča samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje

24201 Obrambni objekti samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)
oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...)

31110 Nasipi
31120 Izkopi in odkopi
31130 Utrjene površine
31140 Utrjene brežine samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi površina do 25 m2
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2

V



Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 Stolpec5
TABELA 3 OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 

CC-SI Klasifikacija objektov LN
11100 Enostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12204 Konferenčne in kongresne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe industrijske stavbe

stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe skladiščne stavbe - razen drvarnica

drvarnica površina do 50 m2
rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
rezervoarji za nafto in plin
stolpni silosi za suhe snovi

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12650 Stavbe za šport
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali

stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka kmetijski silosi

kleti, vinske kleti, zidanice
skladišča pridelkov 
kozolci

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu 
in nimajo opredeljenega namena

21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
prometna signalizacija in prometna oprema

21112 Regionalne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna 
postajališča, obračališča, servisne površine
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, 
avtobusna postajališča, obračališča
površine za pešce in kolesarje v cestišču
prometna signalizacija in prometna oprema
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze samo splošna merila

21122 Samostojna parkirišča
21301 Letališke steze in ploščadi objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
21302 Letalski radio-navigacijski objekti
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi
21421 Predori prepusti nosilni razpon do 5 m
21422 Podhodi nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m
21423 Pokriti vkopi in galerije nosilni razpon do 5 m
21510 Pristanišča in plovbne poti
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode

zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug do dolžine 20 m, višina do 3 m
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami višina do 1 m

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč

22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pretok do 5 l/s
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi tlak do 5 bar
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo premer do 80 mm

omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje) premer do 80 mm
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode premer do 250 mm

lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka tlak do 4 bar
22223 Vodni stolpi in vodnjaki arteški in drugi vodnjaki globina do 30 m

vodohrani prostornina do 100 m3
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) premer do 200 mm
22232 Čistilne naprave zmogljivost do 200 PE ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vsi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladišpčenje 
mineralnih surovin, kot so rudarski postroji in rudarska infrastruktura 

24110 Športna igrišča
24121 Marine

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, 
igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski 
in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, 
kajakaške proge na divjih vodah
vzletišča samo splošna merila
razgledne ploščadi in opazovalnice višina poda do višine 5 m nad terenom
bazen za kopanje

24201 Obrambni objekti samo splošna merila
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti ribogojnice

koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in gnojevke
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti

24204 Pokopališča

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje, ne velja za kmetijsko opremo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade)
oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...)

31110 Nasipi
31120 Izkopi in odkopi
31130 Utrjene površine
31140 Utrjene brežine samo splošna merila
31160 Grajena območja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema
32140 Spominska obeležja površina do 25 m2
33110 Grajeni prostori na drevesu
33120 Grajeni prostori na vodi
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine površina do 500 m2
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