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1 Prikaz stanja prostora 

1 UVOD 

Predmetna strokovna podlaga Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju PSP) je pripravljena kot 

obvezna strokovna podlaga k prvim spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega 

načrta občine Dobje (v nadaljevanju 1 SD OPN), h katerim je Občina Dobje pristopila na 

podlagi izraženih potreb in predlogov po spremembi vsebine občinskega prostorskega 

načrta. Potrebe so bile izražene s strani občanov, občine in druge zainteresirane javnosti.  

Naloga je izdelana na podlagi Pravilnika o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/08). Njeni 

rezultati temeljijo na zbiranju podatkov, njihovem strokovnem vrednotenju in interpretaciji. 

Upoštevani so vsi poglavitni segmenti prostora. Prikaz stanja prostora se nanaša na celotno 

območje občine Dobje v velikosti 18 km2. 

1.1 METODE DELA 

Podlaga za prikaz stanja prostora je namenska raba iz veljavnega Očinskega prostorskega 

načrta občine Dobje. 

Podatki, s katerimi prekrivamo namensko rabo prostora, so v pričujočem gradivu povzeti iz 

uradnih dostopnih evidenc. V PSP so zajeti naslednji podatkovni sloji in podlage: 

− Podatke iz zemljiškega katastra (Geodetska uprava RS, oktober 2021),  

− Podatke iz katastra stavb (Geodetska uprava RS, oktober 2021), 

− Podatke iz registra prostorskih enot vključno s hišnimi številkami (Geodetska uprava 

RS, oktober 2021),  

− Podatke iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (Geodetska uprava 

RS, oktober 2021), 

− Pregledne karte (Geodetska uprava RS, 2008), 

− Državne topografske karte v merilu 1: 5000 (Geodetska uprava RS, 2008), 

− Državne topografske karte v merilu 1: 50000 (Geodetska uprava RS, 2008), 

− Digitalne ortofoto posnetke (Geodetska uprava RS, oktober 2021),Podatke o dejanski 

rabi prostora (Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano, september 2021)  

− Podatke o varstvenih režimih kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo, julij 2021), 

− Podatke o režimih varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti 

(ARSO, marec 2021), 

− Podatke o varstvenih režimih vodnih virov (DRSV, avgust 2019),  

− Podatke o erozijskih območjih  (ARSO, marec 2019), 

− Podatke državnih prostorskih aktov (Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2021). 

− Podatke o razredih poplavne nevarnosti (Hidrološka hidravlična presoja Dobjanskega 

potoka za OPPN gospodarska cona Zgornje Brezje v občini Dobje, februar 2018). 

 

Prekrivanje podatkovnih slojev bo opravljeno v programski opremi Qgis, rezultat pa bodo 

območja razhajanja med namensko (OPN) in dejansko rabo prostora. V skladu s Pravilnikom 

o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS, 50/2008) bodo izločene tiste površine, ki so večje od 

5.000 m2. Te površine bodo na grafičnem prikazu označene s poševno šrafuro, kot jih 

prikazuje legenda. 
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V nadaljevanju bodo prikazane tudi posamezne analize, ki prikazujejo križanje stavbnih, 

gozdnih in kmetijskih zemljišč z varstvenimi območji in so predstavljene kot odstotek teh 

zemljišč glede na njihovo skupno število/ površino v občini Dobje.  
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2 OSNOVNI PODATKI 

Občina Dobje skupaj s 33 drugimi občinami tvori Savinjsko regijo. Na S,V in J meji na občino 

Šentjur, na Z pa na občino Laško. Površina občine je 17 km2, število prebivalcev je 1.068 

(http://www.dobje.si/splosnipodatki.aspx). 

Občina Dobje je del savinjske statistične regije in spada s 965 prebivalci (SURS 2019) med 

manjše slovenske občine. Na kvadratnem kilometru površine občine je leta 2018 živelo 

povprečno 55 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi 

(103 prebivalcev na km2).  

V občini je 13 naselij in sicer Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri 

Dobjem, Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce, in 

Lažiše. 

Preglednica 1: Osnovni podatki o občini 

Površina občine 18 km2 http://www.stat.si/ (za leto 2019) 

Število prebivalcev 965 http://www.stat.si/ (za leto 2019) 

Število stavb 1098 kataster stavb, Geodetska uprava RS, 2021 

Število stavb s  
hišnimi številkami 

387 Kataster stavb, Geodetska uprava RS, 2021 

 

2.1 NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ 

V spodnji preglednici so prikazani podatki osnovne namenske rabe zemljišč, kot je 

opredeljena v sprejetem OPN občine Dobje.  

Preglednica 2: Bilanca površin osnovne namenske rabe zemljišč 

OSNOVNA NAMENSKA RABA POVRŠINA (ha) POVRŠINA (%) 

Območja stavbnih zemljišč  103,80 5,94% 

Območja kmetijskih zemljišč  1.024,67 58,68% 

Območja gozdnih zemljišč  612,45 35,07% 

Območja vodnih zemljišč  5,27 0,30% 

Območja drugih zemljišč 0 0,00% 

SKUPAJ 1.746,19 100,00% 

 

Največji delež zavzemajo kmetijska zemljišča (59 %). Sledijo gozdna zemljišča z 35 % ter 

stavbna zemljišča, ki zavzemajo 6 % celotne površine občine. Območja vodnih zemljišč 

zavzemajo manj kot 1% Občine. 

 

http://www.stat.si/
http://www.stat.si/
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2.2 DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ 

 

Dejanska raba v tabeli 3 je prikazana po posameznih vrstah rabe, kot jih opredeljuje 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP, september 2021).  

Preglednica 3: Podrobna dejanska raba po vrstah rabe, kot jih opredeljuje Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 

RABA ZEMLJIŠČ POVRŠINA (ha) POVRŠINA (%) 

Drevesa in grmičevje 45,98 2,63% 

Ekstenzivni sadovnjak 60,17 3,45% 

Gozd  595,26 34,10% 

Intenzivni sadovnjak 0,47 0,03% 

Kmetijsko zemljišče vzaraščanju 23,48 1,35% 

Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem  0,59 0,03% 

Neobdelano kmetijsko zemljišče 13,31 0,76% 

Njiva ali vrt  116,06 6,65% 

Ostali trajni nasadi 0,89 0,05% 

Plantaža gozdnega drevja  0,65 0,04% 

Pozidano in sorodno zemljišče  73,78 4,23% 

Rastlinjak 0,16 0,01% 

Trajni travnik  810,26 46,41% 

Vinograd 0,34 0,02% 

Voda 4,46 0,26% 

Skupna vsota 1.745,87 100,00% 

 

Za lažjo primerjavo so podrobne rabe po MKGP (15 vrst rabe) v tabeli 4 posplošene v enake 

vrste rabe, kot so opredeljene z osnovno namensko rabo (v nadaljevanju: ONR). 

Med gozdna zemljišča so bile uvrščene naslednje podrobne vrste dejanske rabe:  kmetijsko 

zemljišče v zaraščanju (1410), drevesa in grmičevje (1500), kmetijsko zemljišče poraslo z 

gozdnim drevjem (1800), ter plantaža gozdnega drevja (1420).  

Voda po dejanski rabi je razvrščena med območja vodnih zemljišč po osnovni namenski rabi. 

Med območja stavbnih zemljišč so v tabeli 4 razvrščena pozidana in sorodna zemljišča. 

Med kmetijska zemljišča so bile v osnovno dejansko rabo razvrščene naslednje podrobne 

vrste dejanske rabe: njiva oz. vrt (1100), rastlinjak (1190), vinograd (1211), intenzivni 

sadovnjak (1221), ekstenzivni oz. travniški sadovnjak (1222), ostali trajni nasadi (1240) in 

trajni travnik (1300), neobdelano kmetijsko zemljišče (1600). 

Dejanska površina gozdnih zemljišč je od namenske rabe višja za slabe 3,04 % (52,86 ha), 

kar je posledica po eni strani zaraščanja kmetijskih zemljišč ter tudi opredelitve dejanske 

površine gozda.  
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Po dejanski rabi je manj kmetijskih zemljišč kot po namenski rabi in sicer za 1,27 % (37 ha). 

Stavbnih zemljišč je po dejanski rabi za 1,71% (30 ha) manj kot po namenski rabi. Vodnih 

zemljišč je po dejanski rabi za 0.04 % oz. 0,80 ha manj kot po namenski rabi. 

Tabela 4: Osnovna dejanska raba prostora (podatek je posplošen glede na osnovno namensko rabo) 

Osnovna dejanska/ Dejanska raba Namenska raba 
Razhajanja med dejansko in 
namensko rabo * 

namenska raba 
Površina 

[ha] 

Delež 

[%] 
Površina [ha] 

Delež 

[%] 
Površina [ha] Delež [%] 

območja gozdnih 

zemljišč 
665,31 38,11 612,45 35,07 

52,86 3,04 

območja kmetijskih 

zemljišč 
1039,31 57,41 1.002,32 58,68 

36,99 -1,27 

območja stavbnih 

zemljišč 
73,78 4,23 103,80 5,94 

-30,02 -1,71 

območja vodnih 

zemljišč 
4,46 0,26 5,27 0,30 

-0,81 -0,04 

SKUPAJ 1746,97 100.00 1746,97 100     

* razhajanja so določena glede na razliko med dejansko in namensko rabo prostora (- pomeni, da je površina po dejanski rabi 

manjša od namenske rabe) 

 

Razhajanja med dejansko in namensko rabo so vidna iz grafičnega dela prikaza stanja 

prostora, kjer je ta označena s poševno šrafuro. Razhajanja so obarvana glede na osnovno 

dejansko rabo: gozdna, kmetijska, vodna in pozidana zemljišča. Prikazovanje razhajanj med 

dejansko in namensko rabo je skladno s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 

50/2008), kjer so prikazane le površine Večje od 5.000 m2. 

 

3 POVRŠINE POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI 

3.1 KULTURNA DEDIŠČINA 

V občini Dobje se nahaja 61 enot kulturne dediščine, ki se med seboj razlikujejo glede na 

režim varovanja in tip dediščine. 

Preglednica 5: Seznam kulturne dediščine 

Naselje Ime Esd Režim Podrežim Tip 

BREZJE PRI 

DOBJEM 

Brezje pri Dobjem - 

Domačija Brezje pri 

Dobjem 17 

15610 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

BREZJE PRI 

DOBJEM 

Brezje pri Dobjem - 

Gospodarsko poslopje na 

domačiji Brezje 25 

24886 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

BREZJE PRI Brezje pri Dobjem - Hiša 28264 dediščina stavbna profana stavbna 
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Naselje Ime Esd Režim Podrežim Tip 

DOBJEM Brezje pri Dobjem 19 dediščina dediščina 

BREZJE PRI 

DOBJEM 

Brezje pri Dobjem - Hlev 

Brezje pri Dobjem 6 
9057 spomenik (prazno) 

profana stavbna 

dediščina 

DOBJE PRI 

PLANINI 

Dobje pri Planini - Cerkev 

Device Marije 
2939 spomenik (prazno) 

sakralna stavbna 

dediščina 

DOBJE PRI 

PLANINI 

Dobje pri Planini - 

Gospodarsko poslopje na 

domačiji Dobje 12 

28754 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

DOBJE PRI 

PLANINI 

Dobje pri Planini - 

Župnišče 
15617 dediščina 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

GORICA PRI 

DOBJEM 

Gorica pri Dobjem - 

Domačija Gorica pri 

Dobjem 2 

28756 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

GORICA PRI 

DOBJEM 

Gorica pri Dobjem - 

Domačija Gorica pri 

Dobjem 5 

20531 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

GORICA PRI 

DOBJEM 

Gorica pri Dobjem - 

Gospodarsko poslopje na 

domačiji Gorica 4 

29045 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

GORICA PRI 

DOBJEM 

Gorica pri Dobjem - 

Kapelica 
9051 spomenik (prazno) 

sakralna stavbna 

dediščina 

GORICA PRI 

DOBJEM 

Gorica pri Dobjem - 

Vinska klet na domačiji 

Gorica pri Dobjem 2b 

29046 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

GORICA PRI 

DOBJEM 

Gorica pri Dobjem - 

Zalokarjevo gospodarsko 

poslopje 

28623 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE 
Lažiše - Domačija Lažiše 

36 
28269 dediščina 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE 
Lažiše - Domačija Lažiše 

55 
28270 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE 

Lažiše - Gospodarsko 

poslopje na domačiji 

Lažiše 43 

28614 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE Lažiše - Hiša Lažiše 2 28265 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE Lažiše - Hiša Lažiše 43 9516 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE Lažiše - Hiša Lažiše 5 28562 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE Lažiše - Hiša Lažiše 57 28271 dediščina 
stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE Lažiše - Hiša Lažiše 61 28437 dediščina stavbna profana stavbna 
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Naselje Ime Esd Režim Podrežim Tip 

priporočiln

o 

dediščina dediščina 

LAŽIŠE 
Lažiše - Kovačija na 

domačiji Lažiše 18 
28268 dediščina 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE 
Lažiše - Kozolec na 

domačiji Lažiše 3 
28266 dediščina 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

LAŽIŠE 
Lažiše - Mlin na domačiji 

Lažiše 12 
28267 dediščina 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

PRESEČNO 
Presečno - Domačija 

Presečno 9 
28388 dediščina 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

PRESEČNO 

Presečno - Gospodarsko 

poslopje na domačiji 

Presečno 1 

29059 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

PRESEČNO 

Presečno - Gospodarsko 

poslopje na domačiji 

Presečno 29 

30010 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

PRESEČNO 
Presečno - Gospodarsko 

poslopje Presečno 3 
29894 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

PRESEČNO 
Presečno - Hiša 

Presečno 7 
28338 dediščina 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

PRESEČNO 
Presečno - Kozolec na 

domačiji Presečno 29 
29060 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

RAVNO 
Ravno pri Dobjem - 

Domačija Ravno 7 
28275 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

RAVNO 
Ravno pri Dobjem - Hiša 

Ravno 13 
10187 spomenik (prazno) 

profana stavbna 

dediščina 

RAVNO 
Ravno pri Dobjem - Hiša 

Ravno 3 
9079 spomenik (prazno) 

profana stavbna 

dediščina 

RAVNO 

Ravno pri Dobjem - 

Kozolec na domačiji 

Ravno 1 

28272 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

REPUŠ Repuš - Hiša Repuš 13 9084 spomenik (prazno) 
profana stavbna 

dediščina 

REPUŠ Repuš - Hiša Repuš 8 11260 spomenik (prazno) 
profana stavbna 

dediščina 

REPUŠ 
Repuš - Kovačija na 

domačiji Repuš 9 
28626 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

REPUŠ Repuš - Kozolec Repuš 2 9083 spomenik (prazno) 
profana stavbna 

dediščina 

REPUŠ Repuš - Vas 9040 spomenik (prazno) naselbinska 
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Naselje Ime Esd Režim Podrežim Tip 

dediščina 

SLATINA PRI 

DOBJEM 

Slatina pri Dobjem - Hiša 

Slatina pri Dobjem 2 
28627 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

SLATINA PRI 

DOBJEM 

Slatina pri Dobjem - Hiša 

Slatina pri Dobjem 3 
9085 spomenik (prazno) 

profana stavbna 

dediščina 

SUHO 

Suho - Gospodarsko 

poslopje na domačiji 

Suho 6 

29061 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ŠKARNICE 
Škarnice - Domačija 

Škarnice 11 
28279 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ŠKARNICE 
Škarnice - Hiša na 

domačiji Škarnice 17 
28280 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ŠKARNICE 
Škarnice - Hiša Škarnice 

9 
28277 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ŠKARNICE 
Škarnice - Hram na 

domačiji Škarnice 18 
28283 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ŠKARNICE 
Škarnice - Kašča na 

domačiji Škarnice 18 
28282 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ŠKARNICE Škarnice - Kovačija 7825 spomenik (prazno) 
profana stavbna 

dediščina 

ŠKARNICE 
Škarnice - Kozolec na 

domačiji Škarnice 18 
28281 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

VEČJE BRDO 

Večje Brdo - 

Gospodarsko poslopje na 

domačiji Večje Brdo 2 

17067 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

VEČJE BRDO 
Večje Brdo - Hiša Večje 

Brdo 3 
28286 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

VEČJE BRDO 
Večje Brdo - Kozolec na 

domačiji Večje Brdo 1 
28285 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Domačija Završe pri 

Dobjem 1 

28287 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Domačija Završe pri 

Dobjem 10 

24217 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 
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Naselje Ime Esd Režim Podrežim Tip 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Kašča na domačiji Završe 

pri Dobjem 4 

28289 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Kovačija na domačiji 

Završe pri Dobjem 9 

28299 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Kozolec na domačiji 

Završe pri Dobjem 3 

28288 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Kozolec na domačiji 

Završe pri Dobjem 4 

28628 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Kozolec na domačiji 

Završe pri Dobjem 7 

28298 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Kozolec na Petelinovi 

domačiji 

29187 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

ZAVRŠE PRI 

DOBJEM 

Završe pri Dobjem - 

Petelinova hiša 
28645 

dediščina 

priporočiln

o 

stavbna 

dediščina 

profana stavbna 

dediščina 

 

Preglednica 6: Kulturna dediščina po režimu 

REŽIM ŠTEVILO  DELEŽ OBČINE (%) 

dediščina 19 0,05 

dediščina priporočilno 31 0,09 

spomenik 11 0,61 

Skupna vsota 61 0,75 

 

Preglednica 7: Kulturna dediščina po tipu  

TIP ENOTE ŠTEVILO  DELEŽ (%) 

naselbinska dediščina 1 0,60 

profana stavbna dediščina 58 0,14 

sakralna stavbna dediščina 2 0,01 

Skupna vsota 61 0,75 
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3.2  OHRANJANJE NARAVE 

V občino segata 2 enoti območij Nature 2000 in 2 enoti Ekološko pomemnih območji v 

skupni površini 12,52 ha.  

 

Preglednica 9: Ekološko pomembna območja 

ID NAZIV POVRŠINA (ha) DELEŽ OBČINE (%) 

12100 Zasavsko hribovje 4,89 0,28 

93500 Jezerščica s pritokom 1,37 0,08 

SKUPAJ*  6,26 0,36 

 

Preglednica 10: Območja Natura 2000 

ID NAZIV SKUPINA** POVRŠINA (ha) DELEŽ OBČINE (%) 

SI3000367 Jezerščica s pritokom SAC 1,37 0,08 

SI3000308 Gračnica SAC 4,89 0,28 

SKUPAJ*   6,26 0,36 

 

V občini Dobje je 6 točkovnih objektov naravnih vrednot, od tega je ena jama. 

Preglednica 11: Naravne vrednote - točke 

EVID. ŠT. NAZIV ZVRST  POMEN 

5908 Dobje - lipa DREV lokalni 

6047 Pušnikova divja hruška DREV lokalni 

6048 Škobernetova bodika DREV lokalni 

6049 Pušnikov pravi kostanj DREV lokalni 

6055 Dežno - nahajališče fosilov GEOL lokalni 

 

Preglednica 12: Naravne vrednote – jame 

IDENTSTEV IME_JAME ZVRST POMEN 

44632 Jama v kamnolomu pri Suhem geomorf. državni 

 

V občini Dobje je opredeljenih 6 območij naravnih vrednot. Skupaj  pokrivajo 166,7 ha površine 

občine, kar predstavlja 9% ozemlja občine. 

 

Tabela 1: Seznam območij naravnih vrednot 

EVID. ŠT. IME Površina [ha] Delež občine [%] 

8 Bistrica na Kozjanskem s pritoki 1,61 0,09 

64 Gračnica - dolina 114,09 6,53 

5998 Romihova divja hruška 0,10 0,01 
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EVID. ŠT. IME Površina [ha] Delež občine [%] 

6052 Dobjanski potok s pritoki 36,68 2,10 

6053 Jezerščica s pritoki 8,46 0,48 

6054 Pečnica s pritoki 5,77 0,33 

SKUPAJ  166,72 9,55 

 

3.3 OBMOČJA VAROVALNEGA GOZDA 

Po podatkih Zavoda za gozdove na območju občine Dobje ni varovalnih gozdov. 

3.4 EROZIJSKA OBMOČJA 

Na območju občine je po podatkih ARSO pretežni del občine Dobje sodi med območja 

enostavnejših protierozijskih ukrepov. Zelo majhen del občine na jugozahodu sodi med 

območja zahtevnejših protierozisjkih ukrepov.   

Tabela 12: Območja enostavnejših in zahtevnejših protierozijskih ukrepov 

 Površina [ha] Delež občine [%] 

Enostavnejši protierozisjki ukrepi 1473,54 84.36 

Zahtevnejši protierozijski ukrepi 1,40 0.08 

  

3.5 OBMOČJA VODNIH VIROV 

Na območju občine Dobje po podatku Direkcije RS za vode ni določenih vodovarstvenih 

območij.  

3.6 POPLAVNA OBMOČJA 

Na območju občine Dobje so določena poplavno ogrožena območja, skladno z Uredbo o 

pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 

zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 

49/20). Razredi poplavne nevarnosti so prikazani na grafičnem delu PSP.  

Na območju Občine po podatku Direkcije RS za vode ni določenih razredov poplavnih 

nevarnosti.  

Za potrebe OPPN za gospodarsko cono Zgornje Brezje so bili izdelani razredi poplavne 

nevarnosti in določeni omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti, ki izhajajo iz 

strokovne podlage:  

- Hidrološka hidravlična presoja Dobjanskega potoka za OPPN gospodarska cona 
Zgornje Brezje v občini Dobje, februar 2018, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 
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4 SEZNAM VIROV 

 

• Digitalni geodetski podatki (ZKP, kataster stavb, RPE), GURS, oktober 2021, 

• Digitalni podatki namenske raba zemljišč, Občina Dobje, april 2017, 

• Digitalni podatki dejanske rabe zemljišč, MKGP, september 2021, 

• Digitalni podatki kulturne dediščine, MK, julij 2021, 

• Digitalni podatki ohranjanja narave, ARSO, marec 2019 in marec 2021, 

• Digitalni podatki katastra gospodarske javne infrastrukture, Geodetska uprava RS, 
oktober 2021, 

• Hidrološka hidravlična presoja Dobjanskega potoka za OPPN gospodarska cona Zgornje 
Brezje v občini Dobje, februar 2018, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. 

 

 


