
LEGENDALEGENDA
1. PREGLEDNA KARTA OBČINE RADOVLJICA Z RAZDELITVIJO NA LISTE

!
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! ! ! !

!
!!!! meja občine

katastrske občine
pregled mreže listov kart v merilu 1:5 000
listi, ki so predmet drugih sprememb in dopolnitev

3. PRIKAZ OBMOČIJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

DP

LC

PZ

VP(p/d)

VO(p/d)

VO(p/d)

DP

LC

VP(p/d)

LC

CEVOVOD ZA PITNO VODO
obstoječe
predvideno

CEVOVOD ZA TEHNOLOŠKO VODO
obstoječe
predvideno

PROMETNA INFRASTRUKTURA

ostale državne ceste
obstoječe

avtocesta
obstoječe

železnice
obstoječe

občinske ceste
obstoječe
predvideno
preučitev možnosti umestitve

OP

OP

kolesarske in druge javne poti
obstoječe
predvideno

OP preučitev možnosti umestitve

P(p/d)

PLINOVODI
obstoječe

T(d)

KOMUNIKACIJSKI VODI
obstoječe

DV(p/d)

DV(p/d)

ELEKTROENERGETSKI VODI
obstoječe
predvideno
razdelilna transformatorska postaja"/

") transformatorska postaja
!( transformatorska postaja - predvidena

območje RTP

oznaka prostorske enoteRA 01
oznaka obstoječega / načrtovanega OPPN ali DPAOPPN / OPPN* / DPNmeja prostorske enote

meja funkcionalne enotemeja občine! ! ! !

DKN (GURS, 2012)
kataster stavb (GURS, 2012)

A. POSELITEV

2. PRIKAZ OBMOČIJ NAMENSKE RABE, FUNKCIONALNIH IN PROSTORSKIH ENOT

1. Območja stanovanj
čiste stanovanjske površineSC
splošne stanovanjske površineSS
stanovanjske površine za posebne nameneSB
stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstviSK
površine počitniških hišSP

2. Območja proizvodnih dejavnosti

površine za proizvodnjoPP
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjoPK
površine za industrijoPI

3. Mešana območja

MP mešane površine
osrednje površineMO

površine za turizemBT
4. Posebna območja

5. Območja družbene infrastrukture

površine za vzgojo in izobraževanjeDI
površine za zdravstvoDZ
površine za opravljanje verskih obredovDC

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

6. Območja zelenih površin

druge zelene površineZD
pokopališčaZK

parkiZP
površine za šport in rekreacijoZS

8. Območja energetske infastrukture

površine za oskrbo z električno energijoEE

9. Območja okoljske infastrukture

površine za oskrbo z vodoOV
površine za čiščenje odpadnih vodaOC
površine za odlaganje odpadkovOO

C. KRAJINA

površine vodnih zemljiščVC
11. Območja vodnih zemljišč

12. Območja mineralnih surovin
površine nadzemnega pridobivalnega 
prostoraLN

gozdG
14. Območja gozdov

površine za obramboOB
15. Območja za potrebe obrambe

oznaka prostorske enoteRA 01
oznaka obstoječega / načrtovanega OPPN ali DPAOPPN / OPPN* / DPN

meja občine! ! ! !

DKN (GURS, 2012)
kataster stavb (GURS, 2012)

meja funkcionalne enote
meja prostorske enote
obroba stavbnih zemljišč

13. Območja kmetijskih zemljišč

površine najboljših kmetijskih površinK1
površine drugih kmetijskih površinK2

7. Območja prometne infrastrukture

letališčeIL

območja državnih in lokalnih cestIP
območja železnicIZ
železniška postajaIZP

OBMOČJA SPREMEMB NAMENSKE RABE

gradbena meja (GM)

območje spremembe namenske rabe prostora
z zaporedno številko in oznako spremembe,
ki je predmet dopolnilne javne razgrnitve

227
K1-ZP

območje ostalih sprememb namenske
rabe prostora z oznako spremembeK1-ZP


