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PRILOGA 2:
SEZNAM KRAJINSKIH ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA z DOPOLNILNI USMERITVAMI ZA POSEBNE PIP IN USMERITVAMI ZA OPPNP
ZA ODPRTI PROSTOR
Krajinska enota Brkini
EUP

pEUP

PNRP

Način
urejanja

PIP* (zap. št.
člena)

Dopolnilne usmeritve za posebne PIP* in usmeritve za OPPNp

Območje se razvija kot kmetijska kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.
Ohranjajo se ključne značilnosti krajine:

BK 01

/

K1,
K2,
G, VC

OPN



Mozaični preplet agrarnega krajinskega vzorca



Tradicionalna poselitvena struktura na hrbtih dolin in



Gozdne površine v nižjih legah v zaradi strmine terena erozijsko ogroženih območjih.

V območju celotne krajine je dopustna vzpostavitev dejavnosti muzeja na prostem in sicer ureditev
prikazov tipičnih kmečkih opravil, pridelave kisa in žganja, sušenja sadja, izdelave klobas in
kmečkega orodja vendar le v obsegu, ki ne zahteva posegov, za katera je potrebno v skladu z
158, 156, 160 in
veljavnimi predpisi pridobiti gradbeno dovoljenje (z izjemo gradbenega dovoljenja za nezahtevne
164
objekte) oziroma posegov, ki bi vsebovali gradnjo manj zahtevnih ali zahtevnih objektov.
V območju doline Posrtvice in Šmagurke je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih
in reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:

V PROSTORU D.O.O.



Urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo
šotorjenja do največ 3 dni.



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
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50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.


Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, spominskih obeležij, kapelic
in znamenj.



Začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer: Kioska (tlorisne
površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta,
katerega streha je hkrati strop nad prostorom);



Vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem in sicer le: Igrišč za šport in
rekreacijo na prostem (to je travnate površine oz. naravnega zemljišča, namenjenega nogometu,
odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna površina v
skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo); Kolesarskih stez (to je ozek pas z
naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je njegova širina
do 1,20 m); Sprehajalnih poti (to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča,
pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina 1,20 m); Trimskih stez (to je ozek pas
zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami in opremo
za telovadne vaje, če je njegova širina do 1,00 m).



Urbane opreme kot je npr. otroško igrišče do 500,00 m2 tlorisne površine.

V območju Bolnišnice Zalesje je dopustna rekonstrukcija objektov nekdanje partizanske bolnišnice pri
čemer je:


obvezen sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta in



načrtovane ureditve ne smejo obsegati posegov, za katera je potrebno v skladu z veljavnimi
predpisi pridobiti gradbeno dovoljenje (z izjemo gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte)
oziroma posegov, ki bi vsebovali gradnjo manj zahtevnih ali zahtevnih objektov.

Dopustna je ureditev tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in sicer:

V PROSTORU D.O.O.



Poti partizanske bolnice Zalesje,



Brkinske sadne poti



Evropske pešpoti,
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Trantverzale vezistov,



Kettejeve poti,



Kolesarske poti,



Poti po gradovih,



Poti po kmečkih turizmih,



Poti po naravnih znamenitostih,



Poti po kulturnih znamenitostih,



Drugih kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih poteh.

V območju vseh zgoraj navedenih tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in v območju
razgledne točke Brda pri Sabonjah in Karlovice ter v širšem območju znamenitosti Brdjanske Dane,
Kala pri Pregarjah je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti
območja, dopustna ureditev:


Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.

Območje akumulacijskega jezera Klivnik.
BK 02 BK 02/1

VC

OPN

164

Dopustni objekti in ureditve so:


V PROSTORU D.O.O.

Urejanje strug, vodotokov, hudournikov, prodišč in ureditve za preprečevanje poplav s strani
pristojnih vodnogospodarskih služb.
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Ureditve dostopov do vode in privezov za čolne na območjih, ki so za to predvidena.



Novogradnje mostov za javne ceste, poti in peš poti, objektov v sklopu nekdanjih mlinov, žag,
objektov za potrebe vodnogospodarskih ureditev.



Dela med katera sodijo redna kmečka, gozdarska, lovsko gojitvena in ribiška opravila.



Vzdrževanje in rekonstrukcije namakalnih in osuševalnih sistemov.



Postavitev začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer:
Pomola (to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova
dolžina večja od 5 m in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,50 m).

Območje se razvija kot kmetijska kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine.

BK 02 BK 02/2

V PROSTORU D.O.O.

K1,
K2, G

OPN



Mozaični preplet agrarnega krajinskega vzorca



Tradicionalna poselitvena struktura na hrbtih dolin in



Gozdne površine v nižjih legah v zaradi strmine terena erozijsko ogroženih območjih.

158, 156 in 160 V širšem območju Jezera Klivnik se uredi predvsem povezovalne kolesarske in peš poti, če je le
mogoče po obstoječih kolovozih in poteh. Predvidena je krožna pot ob jezeru do vasi Podbeže in
nazaj do vstopne točke oz. pregrade. Breg jezera pod vasmi Tominje in Zajelšje naj ostane
neprehoden oz. se dopušča samo posamezne dostope. V širšem območju Jezera Klivnik je pod
pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti območja, dopustna tudi
ureditev:


Urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo
šotorjenja do največ 3 dni.



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
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odpadkov in informativna tabla.


V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.



Postavitev začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer:
Pomola (to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova
dolžina večja od 5 m in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,50 m).



Vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem in sicer le: Igrišč za šport in
rekreacijo na prostem (to je travnate površine oz. naravnega zemljišča, namenjenega nogometu,
odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna površina v
skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo); Kolesarskih stez (to je ozek pas z
naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je njegova širina
do 1,20 m); Sprehajalnih poti (to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča,
pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina 1,20 m); Trimskih stez (to je ozek pas
zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami in opremo
za telovadne vaje, če je njegova širina do 1,00 m).



Urbane opreme kot je npr. otroško igrišče do 500,00 m2 tlorisne površine.

Območje akumulacijskega jezera Mola.
Dopustni objekti in ureditve so:

BK 03 BK 03/1

V PROSTORU D.O.O.

VC

OPN

164



Urejanje strug, vodotokov, hudournikov, prodišč in ureditve za preprečevanje poplav s strani
pristojnih vodnogospodarskih služb.



Ureditve dostopov do vode in privezov za čolne na območjih, ki so za to predvidena.



Novogradnje mostov za javne ceste, poti in peš poti, objektov v sklopu nekdanjih mlinov, žag,
objektov za potrebe vodnogospodarskih ureditev.



Dela med katera sodijo redna kmečka, gozdarska, lovsko gojitvena in ribiška opravila.
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Vzdrževanje in rekonstrukcije namakalnih in osuševalnih sistemov.



Postavitev začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer:
Pomola (to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova
dolžina večja od 5 m in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,50 m).



Območje se razvija kot kmetijska kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.



Ohranjajo se ključne značilnosti krajine.


Mozaični preplet agrarnega krajinskega vzorca



Tradicionalna poselitvena struktura na hrbtih dolin in



Gozdne površine v nižjih legah v zaradi strmine terena erozijsko ogroženih območjih.




BK 03 BK 03/2

V PROSTORU D.O.O.

K1,
K2, G

OPN

158, 156 in160

V širšem območju Jezera Mola se uredi predvsem povezovalne kolesarske in peš poti, če je le
mogoče po obstoječih kolovozih in poteh. V širšem območju Jezera Mola je pod pogojem, da poseg
ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti območja, dopustna tudi ureditev:


Urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo
šotorjenja do največ 3 dni.



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.



Postavitev začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer:
Pomola (to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova
dolžina večja od 5 m in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,50 m).
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V PROSTORU D.O.O.



Vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem in sicer le: Igrišč za šport in
rekreacijo na prostem (to je travnate površine oz. naravnega zemljišča, namenjenega nogometu,
odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna površina v
skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo); Kolesarskih stez (to je ozek pas z
naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je njegova širina
do 1,20 m); Sprehajalnih poti (to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča,
pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina 1,20 m); Trimskih stez (to je ozek pas
zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami in opremo
za telovadne vaje, če je njegova širina do 1,00 m).



Urbane opreme kot je npr. otroško igrišče do 500,00 m2 tlorisne površine.
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Krajinska enota suha dolina Knežaka
EUP

pEUP

PNRP

Način
urejanja

Posebni PIP*

Dopolnilne usmeritve za posebne PIP* in usmeritve za OPPNp
Območje se razvija kot kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.
Ohranjajo se ključne značilnosti krajine:


Mozaični preplet gozda v višjih legah in agrarnega krajinskega vzorca



Ohranjanje tradicionalne poselitvene strukture v dolinah.



Ohranja se ekstenzivne nasade sadovnjakov.

Vzpodbuja se raba kmetijskih površin, ki so v zaraščanju.

DK 01

/

V PROSTORU D.O.O.

K1,
K2, G

OPN

V širšem območju Gradu Kalc je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih
158, 156 in 160 značilnosti območja, dopustna ureditev:


Urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo
šotorjenja do največ 3 dni.



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.



Začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer: Kioska (tlorisne
površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta,
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katerega streha je hkrati strop nad prostorom);


Vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem in sicer le: Igrišč za šport in
rekreacijo na prostem (to je travnate površine oz. naravnega zemljišča, namenjenega
nogometu, odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna
površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo); Kolesarskih stez (to je
ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je
njegova širina do 1,20 m); Sprehajalnih poti (to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega
zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina 1,20 m);



Začasnih objektov in sicer le: Odprtega sezonskega gostinskega vrta (to je posebej urejeno
zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 50,00 m2 in višina
najvišje točke največ 4,00 m, merjeno od najnižje točke objekta); Pokritega prostora z napihljivo
konstrukcijo ali montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500,00 m2, višina najvišje
točke 6,00 m, merjeno od najnižje točke objekta; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor
ustrezen certifikat oz. izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom začasnih objektih
DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta standard še ni izdelan kot evropski, privzeti standard PSIST
prEN 13782:2001 – Naprave in konstrukcije za začasne objekte in zabaviščne parke); Odra z
nadstreškom (če je njegova tlorisna površina do 300,00 m2, višina najvišje točke do 6,00 m,
merjeno od najnižje točke objektov, razpon nosilni delov pa do 3,00 m, in če ta razpon presega
3,00 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov); Pokritega prireditvenega prostora
(vključno s športnim igriščem, z napihljivo konstrukcijo ali montažnem šotoru, vključno s
sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m2 oz. več, če ima šotor certifikat);
Začasne tribune za gledalce na prostem (tlorisne površine največ 1000,00 m2 in višina najvišje
točke največ 6,00 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena.



Urbane opreme kot je npr. otroško igrišče do 500,00 m2 tlorisne površine.

Dopustna je ureditev tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in sicer:

V PROSTORU D.O.O.



Notranjske pešpoti,



Poti po gradovih,
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Poti po kmečkih turizmih,



Poti po naravnih znamenitostih,



Poti po kulturnih znamenitostih,



Drugih kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih poteh.

V območju vseh zgoraj navedenih tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti je pod pogojem, da
poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:


Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.

DK 01 DK 01/2

K1

OPN

158

/

DK 01 DK 01/3

Gv

OPN

162

/

V PROSTORU D.O.O.
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Krajinska enota Dolina Reke in Bistriškega

EUP

pEUP

PNRP

Način
urejanja

Posebni PIP*

Dopolnilne usmeritve za posebne PIP* in usmeritve za OPPNp
Območje se razvija kot kmetijska kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.
Ohranjajo se ključne značilnosti krajine:

DR 01 DR 01/1

V PROSTORU D.O.O.

11

K1,
K2,
G, VC

OPN



Najboljše kmetijske površine kot obdelovalne površine.



Sonaravnih in naravnih vodotokov in obvodnega vegetacijskega pasu.



Značilno menjavanje njivskega sveta s travniki in posameznimi skupinami ali v vrste nasajenimi
jablanami.



Ohranja ali ponovno se vzpostavlja obmejke, živice in gozdne otoke ter varovalni zaščitni
vegetacijski pas ob vodotoku (Reka s pritoki) s ciljem zagotavljati ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varovanja površinskih voda.

Vzpodbuja se raba kmetijskih površin, ki so v zaraščanju.
158, 156, 160 in
164
V območju Novakovega mlina in širšem območju naselja Podtabor in Podstenjšek je z namenom
zagotoviti osnovno infrastrukturo za turistične projekte: Podtaborska stena, Podtaborsko plezališče,
Ponvice Podstenjšek, Stara trta v Podtaboru, Arheološka pot Podtabor in Učna poti rastlinstva –
Podstenjšek, pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti
območja, dopustna ureditev:


Urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo
šotorjenja do največ 3 dni.



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
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nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.


Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.



Začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer: Kioska
(tlorisne površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom).



Vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem in sicer le: Igrišč za šport in
rekreacijo na prostem (to je travnate površine oz. naravnega zemljišča, namenjenega
nogometu, odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna
površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo); Kolesarskih stez (to je
ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je
njegova širina do 1,20 m); Sprehajalnih poti (to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega
zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina 1,20 m); Trimskih stez (to je
ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami
in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1,00 m), ipd.



Urbane opreme kot je npr. otroško igrišče, plezališče, ipd. do 500,00 m2 tlorisne površine.

Dopustna je ureditev tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in sicer:

V PROSTORU D.O.O.
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Evropske pešpoti



Transverzale vezistov,



Po poteh kontabanta,



Kolesarske poti,



Poti po gradovih,



Poti po kmečkih turizmih,



Poti po naravnih znamenitostih,



Poti po kulturnih znamenitostih,
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Drugih kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih poteh.

V območju vseh zgoraj navedenih tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti je pod pogojem, da
poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:

DR 01 DR 01/2

Gv

OPN

162



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.

/
Območje se razvija kot kmetijska kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.
Ohranjajo se ključne značilnosti krajine:

DR 02

/

K1,
K2,
G, VC

OPN



Najboljše kmetijske površine kot obdelovalne površine



Sonaravnih in naravnih vodotokov in obvodnega vegetacijskega pasu.

158, 156, 160 in 
164

Značilno menjavanje njivskega sveta s travniki in posameznimi skupinami ali v vrste nasajenimi
jablanami.



Ohranja ali ponovno se vzpostavlja obmejke, živice in gozdne otoke ter varovalni zaščitni
vegetacijski pas ob vodotoku (Reka s pritoki) s ciljem zagotavljati ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varovanja površinskih voda.

Vzpodbuja se raba kmetijskih površin, ki so v zaraščanju.
Dopustna je ureditev tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in sicer:

V PROSTORU D.O.O.
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Evropske pešpoti



Transverzale vezistov,



Kettejeve poti,



Po poteh kontabanta,



Kolesarske poti,



Poti po gradovih,



Poti po kmečkih turizmih,



Poti po naravnih znamenitostih,



Poti po kulturnih znamenitostih,



Drugih kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih poteh.

V območju vseh zgoraj navedenih tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in v širšem območju
reke Reke, reke Bistrice, Sušca, Črnih njiv, Gradišča pri Trnovem in Ostankov rimskega limesa –
obrambnega zidu Ahac – Stražica je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in
reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:

DR 03

/

V PROSTORU D.O.O.
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K1,
K2,

OPN



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.

158, 156, 160 in
Območje se razvija kot kmetijska kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.
164
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G, VC

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine:


Najboljše kmetijske površine kot obdelovalne površine



Sonaravnih in naravnih vodotokov in obvodnega vegetacijskega pasu.



Značilno menjavanje njivskega sveta s travniki in posameznimi skupinami ali v vrste nasajenimi
jablanami.



Ohranja ali ponovno se vzpostavlja obmejke, živice in gozdne otoke ter varovalni zaščitni
vegetacijski pas ob vodotoku (Reka s pritoki) s ciljem zagotavljati ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varovanja površinskih voda.

Vzpodbuja se raba kmetijskih površin, ki so v zaraščanju.

V širšem območju Novokrajske jame je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in
reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:


Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.



Začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer: Kioska
(tlorisne površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom);



Urbane opreme kot je npr. otroško igrišče do 500,00 m2 tlorisne površine.

V širšem območju Dletva je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih

V PROSTORU D.O.O.

15

OPN Občine Ilirska Bistrica – Priloga 2: Seznam krajinskih EUP in pEUP z dodatnimi PIP-i za odprti prostor (DO, avgust 2012, dop.-oktober 2012)

značilnosti območja, dopustna ureditev:


Urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo
šotorjenja do največ 3 dni.



Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.



Začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in sicer: Kioska
(tlorisne površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom);



Vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem in sicer le: Igrišč za šport in
rekreacijo na prostem (to je travnate površine oz. naravnega zemljišča, namenjenega
nogometu, odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna
površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo); Kolesarskih stez (to je
ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je
njegova širina do 1,20 m); Sprehajalnih poti (to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega
zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina 1,20 m); Trimskih stez (to je
ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami
in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1,00 m).



Urbane opreme kot je npr. otroško igrišče do 500,00 m2 tlorisne površine.

Dopustna je ureditev tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in sicer:

V PROSTORU D.O.O.
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Tematske poti Sv. Katarina



Učne poti Jelšane

OPN Občine Ilirska Bistrica – Priloga 2: Seznam krajinskih EUP in pEUP z dodatnimi PIP-i za odprti prostor (DO, avgust 2012, dop.-oktober 2012)



Arheološke poti



Evropske pešpoti,



Transverzale vezistov,



Kolesarske poti,



Poti po gradovih,



Poti po kmečkih turizmih,



Poti po naravnih znamenitostih,



Poti po kulturnih znamenitostih,



Drugih kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih poteh.

V območju vseh zgoraj navedenih tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in v območju
Zeliščarske kmetije Kuteževo, razgledne točke Sv. Katarina in Kozlek in širših območjih znamenitosti
Dolenjske Ponikve in Grgov mlin je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in
reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:

V PROSTORU D.O.O.
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Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.
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Krajinska enota Matarsko podolje

EUP

pEUP

PNRP

Način
urejanja

Posebni PIP*

Dopolnilne usmeritve za posebne PIP* in usmeritve za OPPNp
Območje se razvija kot kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih naselij.
Ohranjajo se ključne značilnosti krajine.
Dopustna je ureditev tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in sicer:

MP 01

/

V PROSTORU D.O.O.

18

G,
K1,
K2

OPN

158, 156 in 160



Poti po gradovih,



Poti po kmečkih turizmih,



Poti po naravnih znamenitostih,



Poti po kulturnih znamenitostih,



Drugih kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih poteh.

V območju vseh zgoraj navedenih tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in v širšem območju
znamenitosti Ločke dane, Ponikev v Dancah, Račiške pečine, Lokve Srbarije v Račicah, Starega
gradu v Podgradu je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti
območja, dopustna ureditev:


Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z naravnim
materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje
odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno izvedbo
nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.
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Krajinska enota Snežnik
EUP
SN 01

pEUP
SN 01/3

PNRP

Način
urejanja

Posebni PIP*

Gp

OPN

163

Dopolnilne usmeritve za posebne PIP* in usmeritve za OPPNp

/

SN 01

SN 01/4

Gp

OPN

163

/

SN 01

SN 01/5

Gp

OPN

163

/

SN 01

SN 01/6

Gp

OPN

163

/

SN 01

SN 01/7

Gp

OPN

163

/

SN 01

SN 01/8

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/9

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/10

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/11

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/12

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/13

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/14

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/15

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/16

Gv

OPN

162

/
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SN 01

SN 01/17

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/18

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/19

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/20

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/21

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/22

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/23

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/24

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/25

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/26

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/27

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/28

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/29

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/30

Gv

OPN

162

/

SN 01

SN 01/31

Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/32

Gm

OPN

161

/
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SN 01

SN 01/33 Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/34 Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/35 Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/36 Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/37 Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/38 Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/39 Gm

OPN

161

/

SN 01

SN 01/40 Gm

OPN

161

/
Območje se razvija kot naravno ohranjeno območje z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in
varstvom naravnih vrednost.
Ohranja se strnjeno območje gozdov.
V območju Utrdbe stare meje – kaverne je dopustna rekonstrukcija objektov nekdanjih utrdb pri
čemer je:
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K2

OPN

160, 158 in 159



obvezen sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta in



načrtovane ureditve ne smejo obsegati posegov, za katera je potrebno v skladu z veljavnimi
predpisi pridobiti gradbeno dovoljenje (z izjemo gradbenega dovoljenja za nezahtevne
objekte) oziroma posegov, ki bi vsebovali gradnjo manj zahtevnih ali zahtevnih objektov.

V območju Črnega dola, Grde Drage je pod pogojem, da poseg ne spreminja vodnih ali
krajinskih in reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:


V PROSTORU D.O.O.
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Urejenih prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) pri čemer se
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prostori za piknike načrtujejo ob obstoječih objektih. Zaradi občutljivosti Snežniškega
območja in zaradi bližine Sviščakov je na območju Grde drage dopustna le ureditev urejenih
prostorov za piknik ob obstoječi stavbi, ureditve prostorov za šotorjenje pa se ne načrtuje.


Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z
naravnim materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za
odlaganje odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno
izvedbo nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.

Dopustna je ureditev tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in sicer:

V PROSTORU D.O.O.
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Mašunske učne poti



Gozdne učne poti Sviščaki



Poti prijateljstva Snežnik – Snjeznik



Evropske pešpoti,



Notranjske pešpoti,



Transverzale vezistov,



Po poteh kontabanta,



Kolesarske poti,



Poti po gradovih,



Poti po kmečkih turizmih,



Poti po naravnih znamenitostih,



Poti po kulturnih znamenitostih,
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Drugih kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih
poteh.

V območju vseh zgoraj navedenih tematskih in drugih športno-rekreacijskih poti in v območju
Snežniške planote, širšem območju Prazgodovinskega gradišča Sv. Ahac, območju razgledne
točke Gradišče Anina skala, Veliki Razbor, Veliki Snežnik je pod pogojem, da poseg ne
spreminja vodnih ali krajinskih in reliefnih značilnosti območja, dopustna ureditev:

V PROSTORU D.O.O.
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Turističnih točk kot počivališč oziroma razgledišč to je največ 4m2 tlorisne površine z
naravnim materialom utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za
odlaganje odpadkov in informativna tabla.



V območju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja izogibališč to je utrjenega terena do
50m2.. Če ureditve ne izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe, morajo njeno
izvedbo nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne službe.



Postavitev usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, turističnih oznak, kapelic in znamenj.

