PRILOGA 1
VRSTE OBMOýIJ OSNOVNE IN PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
I. OBMOýJA STAVBNIH ZEMLJIŠý
Na obmoþju stavbnih zemljišþ so naslednja obmoþja ali površine podrobnejše namenske rabe:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

OBMOýJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajoþim dejavnostim:
stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajoþimi dejavnostmi;
stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene obþasnemu ali stalnemu
bivanju razliþnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin);
površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi
in bivanju;
površine poþitniških hiš, ki so namenjene za poþitek.

OBMOýJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim
dejavnostim ter bivanju:
2.1 osrednja obmoþja centralnih dejavnosti, kot so obmoþja historiþnega ali novih jeder, kjer gre
pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih,
vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje;
2.2 druga obmoþja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje doloþena dejavnost, razen stanovanj.

2.

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

OBMOýJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI, ki so pretežno namenjena industrijskim,
proizvodnim in spremljajoþim storitvenim ter servisnim dejavnostim:
površine za industrijo, ki so namenjene industrijskim dejavnostim;
gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladišþnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in
proizvodnim dejavnostim;
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za
intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
POSEBNA OBMOýJA, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so obmoþja za turizem,
nakupovalna središþa in podobno:
površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistiþno
ponudbo in nastanitev;
površine drugih obmoþij, ki so namenjene zlasti veþjim nakupovalnim centrom, sejmišþem,
zabavišþnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim;
športni centri so športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim
prireditvam.
OBMOýJA ZELENIH POVRŠIN, ki so namenjena preživljanju prostega þasa, predvsem
rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja;
površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na
prostem;
parki kot urejena obmoþja odprtega prostora v naselju;
površine za vrtiþkarstvo, ki so namenjene prostoþasni kmetijski dejavnosti;
druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zašþitno oziroma drugo funkcijo;
pokopališþa, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle.
OBMOýJA PROMETNE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s podroþja prometa:
površine cest;
površine železnic;
letališþa;
heliporti;
pristanišþa;
ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom
in napravam za odvijanje prometa (npr. mejni prehodi, prometni terminali, veþja postajališþa
avtobusnega in železniškega prometa).

7. OBMOýJA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s podroþja telekomunikacij.
8. OBMOýJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnost
gospodarskih služb s podroþja energetike.
9. OBMOýJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti
gospodarskih služb s podroþja oskrbe z vodo, þišþenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.
10. OBMOýJA ZA POTREBE OBRAMBE v naseljih, ki so namenjena izkljuþno za obrambne potrebe,
na katerih potekajo stalne aktivnosti zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.
11. POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote
pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih
in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gruþasta naselja).
12. RAZPRŠENA GRADNJA, kot zemljišþe pod stavbo izven obmoþij stavbnih zemljišþ (informacija
o dejanskem stanju).
II. OBMOýJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠý
Na obmoþju kmetijskih zemljišþ so naslednja obmoþja podrobnejše namenske rabe:
1. NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠýA
2. DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠýA
III. OBMOýJA GOZDNIH ZEMLJIŠý
Na obmoþju gozdnih zemljišþ so naslednja obmoþja podrobnejše namenske rabe:
1. GOZDNA ZEMLJIŠýA, kot zemljišþa porasla z gozdnim drevjem, zemljišþa namenjena gojenju in
ekonomskemu izkorišþanju gozdov ter zemljišþa v zarašþanju, ki so v skladu z Zakonom o
gozdovih doloþena kot gozd.
IV. OBMOýJA VODA
Na obmoþju voda so naslednja obmoþja podrobnejše namenske rabe:
1. OBMOýJA POVRŠINSKIH VODA, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s podroþja rabe voda:
1.1. celinske vode;
1.2. morje.
2. OBMOýJA VODNE INFRASTRUKTURE, ki so namenjena vodnim zemljišþem površinskih voda in
vodnim objektom, kot so pregrade, jezovi in podobno.
V. OBMOýJA DRUGIH ZEMLJIŠý
Na obmoþju drugih zemljišþ so naslednja obmoþja podrobnejše namenske rabe:
1. OBMOýJA MINERALNIH SUROVIN, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s podroþja
izkorišþanja mineralnih surovin:
1.1 površine nadzemnega pridobivalnega prostora;
1.2. površine podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoþa
drugo rabo.
2. OBMOýJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREýAMI, ki so
namenjena za izvajanje dejavnosti s podroþja varstva in zašþite pred naravnimi in drugimi
nesreþami.

3. OBMOýJA ZA POTREBE OBRAMBE, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s podroþja
obrambe zunaj naselij in so doloþena kot obmoþja izkljuþne rabe prostora.
4. OSTALA OBMOýJA, kot so neplodna obmoþja, zlasti gorovja nad gozdno mejo ter pašništvom in
tista obmoþja, ki jih ni mogoþe uvrstiti v zgoraj navedene kategorije.

