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OBSTOJEČE PREDVIDENO Kom unikacijsk i vodi in energ etski vodi, vodi ok oljsk e frastrukture
ter drug i g radbeno inženirsk i objekti (p/d = prenosni/distribucijsk i)

Cevovodi za pitno vodo (p/d)

Cevovodi za odpadno vodo (p/d)VO(p/d)

VP(p/d)

Elektroenerg etski vodi - daljnovodi (p/d)DV(p/d) DV(p/d)

Elektroenerg etski vodi - k ablovodi (p/d)KV(p/d)

Kom unikacijsk i vodi (p/d)

Objekti om režja za pitno vodo")

Objekti elektoenerg etskeg a om režja - transform atorsk a postaja")

Prenosni elek troenerg etski vodi

")

KV(p/d)

P(p/d)

Meja obm očja enote urejanja prostora

Lok alne ceste

Ostale državne ceste

Meja obm očja enote urejanja prostora

Meja obm očja veljavneg a državneg a prostorsk eg a akta
Gospodarsk e cone

Površine z objek ti za k m etijsk o proizvodnjo

IG

IK

Športni centriBC

Parki

Drug e urejene zelene površine

Pok opališča

Površine za oddih, rek reacijo in šport

Površine cestPC

ZP

ZD

ZK

ZS

Ostale prom etne površinePO

Obm očja ok oljsk e infrastruktureO

Površine razpršene poselitveA

Površine razpršene poselitve v vinog radniških obm očjihAv

Razpršena g radnja - zem ljišče pod stavbo izven 
obm očij stavbnih zem ljišč (inform acija o dejanskem  stanju)

OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Najboljša k m etijsk a zem ljišča

Najboljša k m etijsk a zem ljišča v vinorodniškem  obm očju

K1

K1v

Drug a k m etijsk a zem ljišča

Drug a k m etijsk a zem ljišča v vinorodniškem  obm očju

K2

K2v

OBMOČJA VODA

Gozdna zem ljiščaG
OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ

Celinske vodeVC

OBMOČJA DRU GIH ZEMLJIŠČ

Površine nadzem neg a pridobivalneg a prostoraLN

VO(p/d)

VP(p/d)Meja obm očja veljavneg a državneg a prostorsk eg a akta
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Prom etna infrastrukturaOBSTOJEČE PREDVIDENO

Lokalne ceste

Kolesarsk e in drug e poti

Ostale državne cesteDP

LC

OP

Meja m anjšeg a obm očja znotraj enote urejanja
prostora
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OBMOČJA  PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

S

CU

SSs

SSv

SSn

SB

SKs

SKg

SP

CDi

CDk

CDv

Obm očje stanovanj

Osrednja obm očja centralnih dejavnosti

U rbana prostostoječa stanovanjsk a pozidava

U rbana večstanovanjsk a pozidava

U rbana strnjena stanovanjsk a pozidava

Stanovanjsk e površine za posebne nam ene

Površine podeželjsk eg a naselja

Gospodarsk i objekti

Površine počitniških hiš

Obm očja centralnih dejavnosti za izobraževanje

Obm očja centralnih dejavnosti za kulturo

Obm očja centralnih dejavnosti za opravljanje versk ih obredov

Meja m anjšeg a obm očja znotraj enote urejanja
prostora

Sprem em be OPN


