Stran

(1) Območja osnovne namenske rabe »A – Območja razpršene poselitve« predstavljajo območja poselitve izven naselij 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 gručasta naselja).
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
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Namenska raba
Podrobna namenska raba

Št.

106. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih razpršene poselitve)
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Osnovna dejavnost

A – površine razpršene poselitve
A
Območja razpršene poselitve
Za A se prevzemajo določila za SK.
Za A (CDk) se prevzemajo določila za CDk.

Spremljajoče dejavnosti
Izključujoče dejavnosti
Vrsta objektov, zahtevnih in Za A se prevzemajo določila za SK.
manj zahtevnih
Za A (CDk) se prevzemajo določila za CDk.
Dopustna izraba
Dopustna izraba
Posebnosti krajinskih enot
KE4:
Posebnosti A

– izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 1:1.4);
– balkoni na vedutno izpostavljenih legah niso dopustni (razen če gre za tip vile ali pomembnejše mestne ali trške stavbe v jedrih naselij);
– dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni;
– Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov
– Na območju kmetij je potrebno ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje ter ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov.
107. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti)

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Osnovna dejavnost
Izključujoče dejavnosti

C – območja centralnih dejavnosti
CU
Osrednja območja centralnih dejavnosti
So namenjena različni dejavnosti in sicer trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni, vzgojni izobraževalni, kulturni, verski in podobnim
ter bivanju.
proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo

Uradni list Republike Slovenije

(1) Območja osnovne namenske rabe »C – območja centralnih dejavnosti« so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. Gradnja objektov namenjenih
bivanju je dovoljena le v podrobnejši namenski rabi »CU«.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

