
LEGENDA

OBMOČJA OSNOVNE NAMENSKE
 RABE PROSTORA

KLJUČNA OMREZJA PROMETNE 
INFRASTRUKTURE

KLJUČNA OMREŽJA GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE
(p/d= pre nosni/dis tribucijski)

2. PREGLEDNA KARTA OBČINE S PRIKAZ OM OSNOVNE NAMENSKE RABE
IN KLJUČNIH OMREŽIJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

3. PRIKAZ  OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA, 
PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZ VEDBENIH POGOJEV

OBMOČJA PODROBNEJŠ E NAMENSKE RABE PROSTORA
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠ Č

OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠ Č

OBMOČJA VODA

4. PRIKAZ  OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA,
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN VAROVANJA

PROMETNA INFRASTRUKTURA

KOMUNIKACIJSKI VODI IN ENERGETSKI VODI, VODI
OKOLJSKE INFRASTRUKTURE TER DRUGI
GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
(p/d= pre nosni/dis tribucijski)
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! ! !

!
! Meja o bmo čja o bčin e

VC, celin ske vo de

Meja o bmo čja en o te urejan ja pro sto ra

!!!

! ! ! Meja o bmo čja o bčin e

Obmo čja stan o van j
SS, stan o van jske po vršin e
SB, stan o van jske po vršin e za po sebn e n amen e
SK, po vršin e po deželskega n aselja
SP, po vršin e po čitn iških h iš

Obmo čja cen traln ih  dejavn o sti
CU, o sredn ja o bmo čja cen traln ih  dejavn o sti
CD, druga o bmo čja cen traln ih  dejavn o sti

Obmo čja pro izvo dn ih  dejavn o sti
IG, go spo darske co n e
IK, po vršin e z o bjekti za kmetijsko  pro izvo dn jo

Po sebn a o bmo čja
BT, po vršin e za turizem

Obmo čja zelen ih  po vršin
Z S, po vršin e za o ddih , rekreacijo  in  špo rt
Z D, druge urejen e zelen e po vršin e
Z P, parki
Z K, po ko pališča

Obmo čja pro metn ih  po vršin
PC, po vršin e cest
PO, o stale pro metn e po vršin e

A, po vršin e razpršen e po selitve
Obmo čja o ko ljske in frastrukture

O, o bmo cje o ko ljske in frastrukture
zemljišče po d stavbo  izven  o bmo čij stavbn ih  zemljišč

G, go zdn a zemljišča

I.  STAVBNA Z EMLJIŠČA
II.  KMETIJSKA Z EMLJIŠČA
III.  GOZ DNA Z EMLJIŠČA
IV.  VODE
V.  DRUGA Z EMLJIŠČA

Ostale državn e ceste
Lo kaln e ceste

Ostale državn e ceste
Lo kaln e ceste

Lo kaln e ceste predviden e

OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠ Č

Cevo vo di za pitn o  vo do  VP (p/d)
o bsto ječi

Cevo vo di za o dpadn o  vo do  VO (d)
o bsto ječi

Elektro en ergetski vo di VD (p/d)
o bsto ječi

Ko mun ikacijski vo di T (d)
o bsto ječi

Cevo vo di za pitn o  vo do  (p/d)

Cevo vo di za o dpadn o  vo do  (d)

Elektro en ergetski vo di (p/d)

Plin o vo di (p/d)

Ko mun ikacijski vo di (d)

o bsto ječi

o bsto ječi

K1, n ajbo ljša kmetijska zemljišča
K2, druga kmetijska zemljišča

POBUDE

o bsto ječi

o bsto ječi

obstoječi


