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O B V E S T I L O 
 
 
 
Ob�ina Cerkno je za�ela pripravljati nove prostorske akte. Obstoje�e prostorske sestavine 
dolgoro�nega in srednjero�nega plana ter prostorske ureditvene pogoje bomo na zakonski podlagi 
nadomestili s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom ob�ine. Ker prostorski akti dolo�ajo 
namensko rabo zemljiš�, razmestitev dejavnosti, urejanje naselij in pogoje za gradnjo, bodo podlaga 
za izdajo gradbenih dovoljenj. 
 
Strategijo in prostorski red ob�ine pripravljamo na osnovi strokovnih podlag, ki vklju�ujejo tudi podatke 
o vaših potrebah in željah. Zbrani in ovrednoteni predlogi nas bodo usmerjali pri odlo�itvah. Lastniki 
zemljiš� in drugih nepremi�nin (stanovanjskih hiš, gospodarskih, proizvodnih objektov ipd.) ter nosilci 
dejavnosti (gospodarstva, obrti, turizma, kmetijstva ipd.) imate pomemben vpliv na urejanje prostora, 
zato vas naprošamo, da nam posredujete vaše pobude v zvezi s spremembami namenske rabe 
prostora.  
 
V okviru priprave moramo prostorske akte uskladiti s stanjem v naravi. �e ste v preteklosti že zgradili 
ali nameravate graditi (stanovanjsko hišo, gospodarski, proizvodni objekt ipd.), vas prosimo, da 
preverite namensko rabo zemljiš�a; v primeru neskladnosti s planom bomo vašo pobudo vklju�ili v 
obravnavo sprememb.  
  
Vašo pobudo nam posredujte na obrazcu (dobite ga na Ob�ini Cerkno ali na internetni strani 
www.cerkno.si), v katerega boste lahko vpisali podatke v zvezi s predlagano spremembo. Izpolnjeno 
vlogo nam lahko posredujete po pošti, na naslov:  
Ob�ina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali nam jo osebno dostavite na sedež Ob�ine Cerkno. 
 
Ker bi radi delo nadaljevali nemoteno, vas prosimo, da nam svoje pobude posredujete najkasneje do 
srede, 31. 1. 2007.  
 
Za pojasnila glede novih prostorskih aktov smo vam na razpolago v Ob�inski upravi ob�ine Cerkno 
(g.Janez Rupnik):  

- osebno na ob�inski upravi v �asu uradnih ur, 
- po telefonu, na številki (05) 373-46-43, 
- na elektronskem naslovu: obcina@cerkno.si 
 

Priprava prostorskih aktov bo potekala predvidoma v letošnjem in naslednjem letu. Vklju�evala bo tudi 
javno razgrnitev in javno obravnavo predloga akta, na katerega boste ob�ani lahko podajali svoja 
mnenja in pripombe. Pobude, mnenja in pripombe bomo poskušali v �im ve�ji meri upoštevati, 
zavrnitve bomo utemeljili.  
 
Cerkno, 3. 11. 2006 
                                                                                                                 Župan: 
                                                                                                            Jurij Kav�i� 

 
 


