(1) Območja osnovne namenske rabe »Z – območja zelenih površin« so pretežno namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti
bivanja.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba

Z – območja zelenih površin

Podrobnejša namenska raba ZS
Površine za oddih, rekreacijo in šport

ZD
Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo

ZK
pokopališča

Osnovna dejavnost

so namenjene zaščitni ali drugi funkciji zelenih
pasov
rekreacijske dejavnosti

pietetne dejavnosti, pokop in spomin na umrle

Spremljajoče dejavnosti
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110. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin)

Št.

posebnosti

8808 /

strehe

B – posebna območja
BT
Površine za turizem
– Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično-arhitekturno kakovost;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko pa tudi dvokapne ali enokapne strehe majhnega naklona, kar velja za celotno območje občine ne glede na določbe 58.člena;
– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni, temno rjavi ali temno zeleni barvi. Kritina ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh
barv v primeru ravnih streh.
– Servisne stavbe ne smejo biti umeščene ob javne prostore;
– za preseganje teh določbe je potrebna izdelava OPPN.

Stran

Namenska raba
Podrobna namenska raba

rekreacija, šport na prostem, oddih

Uradni list Republike Slovenije

trgovina na drobno,
kulturne, razvedrilne dejavnosti,
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
gostinstvo in turizem,
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
Izključujoče dejavnosti
trgovina na debelo
bivanje
poslovne dejavnosti
proizvodne dejavnosti
promet in skladiščenje
24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti 12722 pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Vrsta objektov, zahtevnih in 24110 športna igrišča
24204 pokopališča
manj zahtevnih
24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (igrišča na prostem)
čas
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.
Na območju rekreativnih dejavnosti v odprti krajini je zaradi varovanja naravne krajine potrebna premišljena izvedba krajinskih ureditev na podlagi
Merila in pogoji za oblikovanje, velikost ter urejanje načrtov krajinske arhitekture.
zelenih površin
Rekreacijske peš in kolesarske poti v odprti krajini naj se načeloma vodi po obstoječih poljskih in gozdnih poteh ali ob vodotokih. Za ureditev počivališč in
razgledišč ob teh poteh naj se uporablja obstoječe atraktivne točke. Počivališča in razgledišča naj bodo vsaj minimalno opremljena s klopjo, košem za smeti,
oznako do posameznih atraktivnosti in informativno tablo.
Drugi pogoji
Na območju je dovoljeno urediti parkirišče samo za potrebe območja.

