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PRILOGA 2:  

SEZNAM KRAJINSKIH ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA Z DODATNIMI PROSTORSKIMI 

IZVEDBENIMI POGOJI ZA ODPRTI PROSTOR- SDOPN7 

ŠIFRA EUP ŠIFRA pEUP PNRP_OZN DODATNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 

 
 
 
 
 

Od DP_01 do 
vključno DP_06 

in DP_08 do 
vključno DP_23, 
DP_35-del, DP 
113 ter DP114  

 
 
 
 
 

/ G 

 Krajina Dravskega polja obsega območje nižinskega dela občinskega 
teritorija na Dravskem polju in njegovem blago dvignjenem zahodnem 
obrobju. 

 Varovanje najboljših kmetijskih površin pred urbanizacijo in varovanje 
sonaravnih in naravnih vodotokov in obvodnega vegetacijskega pasu 

 Kolesarske poti, peš poti in druge rekreacijske ter turistično-tematske poti 
se vodi ob obstoječih javnih cestah in drugih obstoječih poteh (gozdne ali 
poljske poti) ali ob vodotokih.  

 Kolesarske poti, peš poti in druge rekreacijske ter turistično-tematske poti 
se vodi le po obstoječih javnih cestah in izjemoma po drugih obstoječih 
poteh (gozdne ali poljske poti). Pri vzpostavljanju navedenih poti izven 
naselij se ureja počivališča le ob rekonstrukciji lokalnih cest. 

 Za počivališča naj se izbira obstoječe atraktivne točke ob vodotokih ali 
skupinah dreves ali na robovih manjših jas. Počivališča in razgledišča naj 
bodo minimalno opremljena: posamezna drevesa ali drevesa v gručah, 
klopi, koši za smeti, oznake do posameznih atraktivnosti, informativne 
table. Ohranja in poudarja naj se lokalna identiteta. 

 Ostanke naravne vegetacije v naseljih naj se ohranja in integrira v sistem 
parkovnih in drugih zelenih površin. 

 Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in 
obvodnih zemljišč naj zagotavlja ohranjanje ekoloških funkcij vodnih 
koridorjev (kompenziranje visokih voda, ohranjanje samočistilnih 
sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti); 

 Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe 
vodotokov skupaj z obvodno vegetacijo; 

 Onesnažene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira. 

 V delu območij s poplavno nevarnostjo, veljajo omejitve po predpisu o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda. 

 Gozdne površine v zaledju občinskega središča Hoče se ohranja in 
razvija v smislu socialno-ekološke funkcije (predvsem rekreacijska). 

 Obseg gozdnih površin (ostanki gozda, drevesne živice ob vodotokih, 
posamezna drevesa na ravnini) je potrebno ohranjati. 

 Gozdne površine v zaledju občinskega središča Hoče se ohranja in 
razvija v smislu socialno-ekološke funkcije (predvsem rekreacijska, proti 
erozijska). 

 Obseg gozdnih površin (ostanki gozda, drevesne živice ob vodotokih, 
posamezna drevesa na ravnini) je potrebno ohranjati. 

 Del območja ob EUP SL 13/2 predstavlja območje možne izključne rabe 
za potrebe obrambe. 

 Znotraj krajine Dravskega polja  se nahaja prekrito vojno grobišče na 
katerem je prepovedano spreminjanje zunanjega videza grobišča, 
poškodovanje grobišča ali odtujitev njegovih sestavnih elementov, 
izvajanje dejanj, ki pomenijo kršitev spoštovanja do grobišč ali je v 
nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč:  Grobišče Bohova 
(lokacija: 46°30´45.67´´ 15°40´25.19´´). 

 Znotraj krajine Dravskega polja  se nahaja evidentirano vojno grobišče na 
katerem je prepovedano spreminjanje zunanjega videza grobišč, 
poškodovanje grobišč ali odtujitev njihovih sestavnih elementov, izvajanje 
dejanj, ki pomenijo kršitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s 
pokopališkim redom vojnih grobišč (lokacija: 46°28´47.9´´ 15°38´44.64´´). 

 Znotraj krajine Dravskega polja so zemljiščih s parcelnimi št. del 534/5, 
del 544/6, del 737/7, 538/1, 539/1, 540/2, 541/1, 542/1, 542/3, 543/4, 

 
 
 
 

DP_O7 
Od DP_24 do 

DP_34, DP_35-
del, DP36 

DP_60, DP_62, 
DP_63, DP_65, 
DP_66in DP_68 

do vključno z 
DP_82, DP_111 
in DP_112, DP 
113, DP_117 

 
 
 
 
 

/ K1 

 
 
 
 
 
 

Od DP_83 do 
vključno z 

DP_92 
 
 
 
 
 
 

/ K2 

 
Od DP_93 do 

vključno z 
DP_104, od 
DP_105 do 

vključno 
DP_110, 
DP_115, 
DP_116 

 

/ VC 
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544/2, 516, 519, 520, 523, 524/1, 527/1, 528, 531, 532, del 534/17, del 
534/24, 534/5, del 596/2, del 598/2, del 599/2 in del 710 vse k.o. Bohova 
opredeljena kot območja za primer naravnih in drugih nesreč in sicer za 
pokop kadavrov. 

 V DP_07, DP_35, DP_68, DP_72,DP_94, DP_113, DP_100, DP_106, 
DP_116 in DP_117  DP_34-del in DP_52-del je potrebno pri poseganju v 
prostor, poleg navedenih upoštevati tudi posebne prostorske izvedbene 
pogoje iz poglavja 3.3.14, ki so zapisani v členih 137.a, 137.b in 137.c 
tega odloka in se nanašajo na posamezno EUP, navedene v tej alineji.. 

DP118  K1 

Pri krčitvi gozda in vzpostavitvi kmetijskega zemljišča na parcelah . 426/2 in 

498/2 v k.o. Rogoza je potrebno poleg dodatnih izvedbenih prostorskih 

pogojev navedenih v Prilogi 1 za EUP HO 14/8, upoštevati in  izvesti po 

časovnem zaporedju še naslednje predlagane ukrepe: 

1. Posek dreves in grmičevja. 

2. Izruvanje  panjev  dreves,  strojno  mletje  panjev  in  preostalih  lesnih 

ostankov  (vejevje,  grmičevje,  ipd.)  in  enakomerna  porazdelitev  lesnih 

ostankov po celotni površini. 

3. Planiranje površine z namenom oblikovanja enakomernega mikro reliefa. 

4. Odstranjevanje ali dodatno mulčenje večjih lesnih ostankov nad 5 cm, ki bi 

kasneje oteževali obdelavo tal. 

5. Izvedba analize tal z namenom ugotovitve potreb po založnem gnojenju ter 

izvedba samega založnega gnojenja in po potrebi apnenja. 

6. Po potrebi, odvisno od  količine  lesnatih ostankov na površini,  škropljenje 

5l/ha  s preparatom Bioplug, ki  je mikrobiološko sredstvo za pospeševanje 

razkroja lesnatih ostankov.  

7. Navoz humusnega sloja rodovitne zemljine v debelini vsaj 50 cm. Za navoz 

se uporabi  zemlja odstranjene  iz globine 0‐70 cm na območju načrtovane 

širitve gospodarske cone (parcela št. 286 v k.o. Bohova). 

8. Grobo planiranje navožene rodovitne zemlje z buldožerjem ali bagrom. 

9. Oblikovanje  prehodov  na  sosednja  kmetijska  zemljišča.  Zaradi  navoza  50 

cm  rodovitne  zemlje  bodo  prehodi  na  sosednja  kmetijska  zemljišča  zelo 

blagi in položni.  

10. Analiza navožene plasti rodovitne zemlje ter izvedba gnojenja in po potrebi 

apnenja. 

11. Podrahljavanje  z  dvema  nogačama  z  namenom  razrahljanja  tal,  ki  so  se 

zbila tekom izvajanja agromelioracijskih del. 

12. Drugo natančno ročno pobiranje ali mulčenje drevesnih ostankov, ki so se 

po ukrepu podrahljavanje pojavili na površini kmetijskega zemljišča. 

13. Ravnanje površine z rahljalnikom (t.i. »gruberjem), s katerim se še dodatno 

mehansko uniči morebitne plevele in poravna teren. 

14. Tretje ročno pobiranje ali mulčenje morebitnih lesnatih ostankov. 

15. Ravnanje površine s »šino«, diagonalno, dvokrižno. 

16. Setev  prve  kulture,  meliorativna  rastlina,  lucerna,  35  kg  semena  /ha, 

lucerna ugodno vpliva na vzpostavitev primernega zračno‐vodnega  režima 

tal, obenem pa prispeva veliko zelene mase za t.i. zeleni podor, koreninski 

sistem dobro preraste debelo plast prsti in dodatno izboljšuje plodnost tal. 

17. Ravnanje s »cambridge« valjarjem. 

Dela morajo potekati v suhem vremenu. Izvedbo mora nadzirati pedolog. 

    

 
 

Od OP_01 do 
vključno z 

OP_24 
 

/ G  

 Krajina v območju obronkov Pohorja obsega območje nižjih predelov 
oziroma obronkov Pohorja, ki je v skladu s SPRS območje z naravnimi in 
kulturnimi kakovostmi ter ogroženo območje, kjer se prostorski razvoj 
načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč, kot so 
poplave, zemeljski in snežni plazovi, erozija, požari v naravnem okolju in 
potresi. 

 Kolesarske poti, peš poti in druge rekreacijske ter turistično-tematske poti 
se vodi le po obstoječih javnih cestah in izjemoma po drugih obstoječih 
poteh (gozdne ali poljske poti). Pri vzpostavljanju navedenih poti izven 

 
 
 

Od OP_25 do 
vključno z 

/ K1 
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OP_39 
 
 
 

naselij se ureja počivališča le ob rekonstrukciji lokalnih cest.  

 Za počivališča naj se izbira obstoječe atraktivne točke ob vodotokih ali 
skupinah dreves ali na robovih manjših jas. Počivališča in razgledišča naj 
bodo minimalno opremljena: posamezna drevesa ali drevesa v gručah, 
klopi, koši za smeti, oznake do posameznih atraktivnosti, informativne 
table. Ohranja in poudarja naj se lokalna identiteta. 

 Ostanke naravne vegetacije v naseljih naj se ohranja in integrira v sistem 
parkovnih in drugih zelenih površin. 

 Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in 
obvodnih zemljišč naj zagotavlja ohranjanje ekoloških funkcij vodnih 
koridorjev (kompenziranje visokih voda, ohranjanje samočistilnih 
sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti). 

 Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe 
vodotokov skupaj z obvodno vegetacijo. 

 Onesnažene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira. 

 V delu območij s poplavno nevarnostjo, veljajo omejitve po predpisu o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda. 

 Obseg gozdnih površin je potrebno v čim večji meri ohranjati. 

 Krčenje gozdnih površin na erozijsko ogroženih območij ni dopustno. 

 Ohranja in vzpodbuja se raba kmetijskih površin, ki so v zaraščanju. 

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

 Vzpodbuja se razvoj nasadov vinogradov in raba kmetijskih površin, ki so 
v zaraščanju.  

 
 
 
 

Od OP_40 do 
vključno z 

OP_68 
 
 
 
 

/ K2 

Od OP_69 do 
vključno z 

OP_71 
 

/ VC 

 
 
 
 

Od SVP_01 do 
vključno z 
SVP_19 

 
 
 
 
 

/ G 

 Krajina v območju srednje visokih predelov Pohorja obsega območje 
srednje visokih predelov Pohorja, ki je v skladu s SPRS območje z 
naravnimi in kulturnimi kakovostmi ter ogroženo območje, kjer se 
prostorski razvoj načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih 
nesreč, kot so poplave, zemeljski in snežni plazovi, erozija, požari v 
naravnem okolju in potresi. 

 Kolesarske poti, peš poti in druge rekreacijske ter turistično-tematske poti 
se vodi le po obstoječih javnih cestah in izjemoma po drugih obstoječih 
poteh (gozdne ali poljske poti). Pri vzpostavljanju navedenih poti izven 
naselij se ureja počivališča le ob rekonstrukciji lokalnih cest.   

 Za počivališča naj se izbira obstoječe atraktivne točke ob skupinah dreves 
ali na robovih manjših jas. Počivališča in razgledišča naj bodo minimalno 
opremljena: klopi, koši za smeti, oznake do posameznih atraktivnosti, 
informativne table. Ohranja in poudarja naj se lokalna identiteta. 

 Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in 
obvodnih zemljišč naj zagotavlja ohranjanje ekoloških funkcij vodnih 
koridorjev (kompenziranje visokih voda, ohranjanje samočistilnih 
sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti). 

 Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe 
vodotokov skupaj z obvodno vegetacijo. 

 Onesnažene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira. 

 Območje erozijske ogroženosti v vzpetem delu Pohorja. Potrebno je 
uvesti običajne protierozijske ukrepe. Zaradi kompaktnosti kamnine so 
bolj ogrožena strmejša pobočja ob močnejših padavinah in kjer površja ne 
porašča gozd, ki je naravni preprečevalec polzenja tal. Krčenje gozdnih 
površin na erozijsko ogroženih območij ni dopustno. 

 Ohranja se območje gozdov. V večjem delu območja se krepi ekološke in 
proizvodne funkcije gozda. Socialne funkcije se razvija s poudarkom na 
ohranjanju in varovanju kvalitet naravnega okolja v skladu z 
gozdnogospodarskimi načrti.  

 Obseg gozdnih površin je potrebno v čim večji meri ohranjati. 

 Znotraj krajine v območju srednje visokih predelov Pohorja se nahaja 
prekrito vojno grobišče na katerem je prepovedano spreminjanje 

 
 
 
 
 

Od SVP_20 do 
vključno z 
SVP_60 

 
 
 
 

/ K1 

Od SVP_61 do 
vključno z 
SVP_87 

/ K2 
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zunanjega videza grobišča, poškodovanje grobišča ali odtujitev njegovih 
sestavnih elementov, izvajanje dejanj, ki pomenijo kršitev spoštovanja do 
grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč : Grobišče 
Hočko Pohorje (lokacija: 46°29´21.08´´ 15°35´1.47´´). 

 
 
 

Od VP_01 do 
vključno z VP_07 

 
 

/ G 

 Krajina v območju srednje višjih predelov Pohorja obsega območje višjih 
predelov občinskega ozemlja na Pohorju, ki je v skladu s SPRS območje 
z naravnimi in kulturnimi kakovostmi,  hribovsko in gorsko območje ter 
ogroženo območje, kjer se prostorski razvoj načrtuje v skladu z 
omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski in 
snežni plazovi, erozija, požari v naravnem okolju in potresi. Je območje 
pretežno neposeljenega sveta („poseljen“ le občasno v turističnih in 
počitniških stavbah). 

 Ohranja se strnjeno območje gozdov. V večjem delu območja se krepi 
ekološke in proizvodne funkcije gozda. Socialne funkcije se razvija s 
poudarkom na ohranjanju in varovanju kvalitet naravnega okolja v skladu 
z gozdnogospodarskimi načrti.  

 Območje erozijske ogroženosti. Potrebno je uvesti običajne protierozijske 
ukrepe. Zaradi kompaktnosti kamnine so bolj ogrožena strmejša pobočja 
ob močnejših padavinah in kjer površja ne porašča gozd, ki je naravni 
preprečevalec polzenja tal. Krčenje gozdnih površin na erozijsko 
ogroženih območij ni dopustno. 

 Kolesarske poti, peš poti in druge rekreacijske ter turistično-tematske poti 
se vodi le po obstoječih javnih cestah in izjemoma po drugih obstoječih 
poteh (gozdne ali poljske poti). Pri vzpostavljanju navedenih poti izven 
naselij se ureja počivališča le ob rekonstrukciji lokalnih cest.   

 Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in 
obvodnih zemljišč naj zagotavlja ohranjanje ekoloških funkcij vodnih 
koridorjev (kompenziranje visokih voda, ohranjanje samočistilnih 
sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti). 

 Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe 
vodotokov skupaj z obvodno vegetacijo. 

 Onesnažene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira. 

 Obseg gozdnih površin je potrebno v čim večji meri ohranjati. 

 Del območja ob EUP PD 05 predstavlja območje omejene in nadzorovane 
rabe za potrebe obrambe. 

 Znotraj krajine v območju srednje višjih predelov Pohorja se nahajajo 4 
prekrita vojna grobišča na katerih je prepovedano spreminjanje zunanjega 
videza grobišč, poškodovanje grobišč ali odtujitev njihovih sestavnih 
elementov, izvajanje dejanj, ki pomenijo kršitev spoštovanja do grobišč ali 
je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč: Slivniško Pohorje - 
Raščenkova bukva (lokacija: 46°29´28.06´´ 15°32´31.11´´), Slivniško 
Pohorje - Lebejeva frata 1 (lokacija: 46°29´34.19´´ 15°32´19.44´´), 
Slivniško Pohorje - Lebejeva frata 2 (lokacija: 46°29´34.28´´ 
15°32´19.69´´), Slivniško Pohorje - Lebejeva frata 3 (lokacija: 
46°29´34.29´´ 15°32´19.04´´). 

 
 
 
 
 
 

VP_08 
 
 
 
 
 

 
 

 K1 

Od VP_09 do 
vključno z VP_22 

 K2 

 


