Generalizirana podrobna namenska raba prostora
MOP je v okviru vzpostavitve sistema spremljanja stanja v prostoru in za potrebe priprave poročila o
prostorskem razvoju pričel z vodenjem generaliziranega sloja podrobne namenske rabe, v katerem je
zbrana podrobna namenska rabe iz vseh veljavnih občinskih prostorskih aktov na območju države
(občinski prostorski načrti - OPN, prostorski redi občin - PRO, dolgoročne in srednjeročne sestavine
občinskih prostorskih aktov - prostorske sestavine). Podatek se uporablja zgolj v statistične namene
oz. za prikazovanje prostorske razporejenosti stavbnih in drugih zemljišč in ne za ugotavljanje
njihovega pravnega statusa. Podatkovni sloj je pripravljen na podlagi virov različne starosti,
natančnosti in z različno kategorizacijo namenskih rab. Kategorizacije namenskih rab za PRO in
prostorske sestavine so bile poenotene v kategorizacijo za OPN. Tiste vrste podrobnih namenskih rab
iz PRO in prostorskih sestavin, ki so bile vsebinsko primerljive s kategorizacijo OPN, so bile
prevedene v ustrezne vrste podrobnih namenskih rabe iz OPN. V primeru, da so bile namenske rabe
na podrobnejšem nivoju vsebinsko neprimerljive, jim je bila določena zgolj osnova namenska raba.
Podatki o podrobni namenski rabi iz veljavnih OPN so bili v podatkovni sloj prevzeti neposredno.

Grafični podatki so določeni v državnem koordinatnem sistemu D48/GK in D96/TM.

Opis atributov:
Ime atributa

Opis

OBJECTID

Identifikator prostorskega objekta

OB_ID

Identifikator občine iz RPE

ONRP

Prevzeta (OPN) oz. prevedena (PRO in prostorske sestavine) osnovna
namenska raba po Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) – priloga 1

PNRP1

Prevzeta (OPN) oz. prevedena* (PRO in PLAN) podrobna namenska raba na
prvem nivoju po Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) – priloga 1

PRNP2

Prevzeta (OPN) oz. prevedena* (PRO in PLAN) podrobna namenska raba na
drugem nivoju po Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) – priloga 1

TIP_AKTA

Občinski prostorski načrt, po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007)
Prostorski red občine, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002)
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Ime atributa

Opis
Dolgoročne in srednjeročne sestavine občinskih prostorskih aktov


Zakon o urejanju prostora (ZUreP, UL SRS, št. 18/1984),



Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95
– ZPDF, 44/97, 9/01 – ZPPreb, 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1)

NRP_OZN

Oznaka podrobne namenske rabe iz vira

NRP_OPIS

Opis podrobne namenske rabe iz vira

NRP_VIR

Razpoložljivi podatki iz vira:


Zbirka prostorskih aktov – OPN, PRO



Prikaz stanja prostora – za tiste občine, ki imajo OPN v pripravi



Projekt »Digitalizacija občinskih prostorskih planov« iz leta 2003-2004

NRP_LETO

Leto vira

NRP_OPOMBE

Opombe

PRIPRAVA_O

Vključenost v postopek priprave in sprejemanja OPN


V postopku priprave in sprejemanja OPN



Zaključen postopek priprave in sprejema OPN

* Kadar opis in oznaka v viru (PRO in prostorske sestavine) nista enaka ali usklajena, je pri prevodu uporabljena tista namenska
raba, ki je na viru bolj podrobna. V kolikor je bil na sekundarnem viru (analogni prostorski akt, občinske spletne storitve) podatek
bolj podroben kot na primarnem viru (prikaz stanja prostora, projekt digitalizacije), je bil v prevodu uporabljen podatek iz
sekundarnega vira.
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Šifrant osnovne namenske rabe prostora (ONRP):
U – območja stavbnih zemljišč,
K – območja kmetijskih zemljišč,
G – območja gozdnih zemljišč,
V – območja voda,
D – območja drugih zemljišč.

Šifrant podrobne namenske rabe prostora na prvem nivoju (PNRP1):
Območja stavbnih zemljišč:
S - območja stanovanj,
C - območja centralnih dejavnosti,
I - območja proizvodnih dejavnosti,
B - posebna območja,
Z - območja zelenih površin,
P - območja in omrežja prometne infrastrukture,
T - območja komunikacijske infrastrukture,
E - območja energetske infrastrukture,
O - območja okoljske infrastrukture,
F- območja za potrebe obrambe v naselju,
A - površine razpršene poselitve,

Območja kmetijskih zemljišč:
K1 - območja najboljših kmetijskih zemljišč,
K2 - območja drugih kmetijskih zemljišč,

Območja gozdnih zemljišč:
G- gozdna zemljišča,

Območja voda:
V - območja površinskih voda,
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VI - območja vodne infrastrukture,

Območja drugih zemljišč:
L - območja mineralnih surovin,
N - območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
f - območja zunaj naselij za potrebe obrambe,
OO - ostala območja.

Šifrant podrobne namenske rabe prostora na drugem nivoju (PNRP2):
Območja stanovanj:
SS - stanovanjske površine
SB - stanovanjske površine za posebne namene
SK - površine podeželskega naselja
SP - površine počitniških hiš

Območja centralnih dejavnosti:
CU - osrednja območja centralnih dejavnosti
CD - druga območja centralnih dejavnosti

Območja proizvodnih dejavnosti:
IP - površine za industrijo
IG - gospodarske cone
IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

Posebna območja:
BT - površine za turizem
BD - površine drugih območij
BC - športni centri

Območja zelenih površin:
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ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP - parki
ZV - površine za vrtičkarstvo
ZD - druge urejene zelene površine
ZK - pokopališča

Območja prometnih površin:
PC - površine cest
PŽ - površine železnic
PL - letališča
PH - helioporti
PR - pristanišča
PO - ostale prometne površine

T - območja komunikacijske infrastrukture
E - območja energetske infrastrukture
O - območja okoljske infrastrukture
F - območja za potrebe obrambe
A - površine razpršene poselitve

K1 - najboljša kmetijska zemljišča
K2 - druga kmetijska zemljišča

G - območja gozdnih zemljišč

Površinske vode
VC – celinske vode
VM - morje

VI - območja vodne infrastrukture
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Območja mineralnih surovin
LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora
LP - površine podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo

N - območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
f - območja za potrebe obrambe
OO - ostala območja
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