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OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO         
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 04 

 

Razlogi za spremembo in dopolnitev OPN Cerkno  

Sprememba se nanaša na industrijsko cono bivšega Celsa v Cerknem.  

Ker gre za strateško lokacijo je Občina ob sprejemu Občinskega prostorskega načrta za enoto 

urejanja prostora CE-20 IG predpisala izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pri 

tem je bilo glavno vodilo to, da bo na dolgi rok predvidela prestrukturiranje cone in umestitev 

takih dejavnosti v cono, ki ne bodo imela negativnih vplivov na bivalne kakovosti v sosednjih 

območjih.  

Predvidena izvedba občinskega podrobnega prostorskega načrta je za obstoječe obrtnike na tej 

lokaciji zelo omejujoča.  

Občina sicer ohranja namero za prestrukturiranja te cone, čemur bo namenjena tudi izdelava 

občinskega podrobnega prostorskega načrta, vendar k tem vsebinam ne namerava pristopiti v 

kratkem. Zato bi rada omogočila funkcioniranje obstoječih obrtnih dejavnosti v tej coni na 

način, da se omogoči dozidave in nadzidave obstoječih objektov za potrebe obstoječih 

dejavnosti v tej coni.  

 

Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev OPN Cerkno 

Spremembe in dopolnitve obsegajo: 

 tekstualni del izvedbenega dela: 

 spremembo prostorsko izvedbenih pogojev na enoti urejanja prostora CE-20 na način, 
da se do sprejema OPPN omogočijo prizidave in dozidave.  

Ostale sestavine OPN se ne spreminjajo. Torej se ne spreminja strateški del (niti tekstualni, niti 
grafični del), niti grafični del izvedbenega dela.  

 

Postopek 

Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju po skrajšanem 

postopku. 

Postopek sprememb in dopolnitev je predstavljen v spodnji tabeli.  
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POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV  
Sklep o pripravi SD 04 OPN sprejet 3.7.2017 

objavljen 21.7.2017, Ur. l. RS št. 40/2017 

Osnutek SD 04 OPN Na podlagi stališča do pobude ter splošnih smernic je bil pripravljen 
osnutek SD 04 OPN.  

Pridobivanje in 
usklajevanje prvih mnenj 

vloga za prva mnenja dne 8.07.2017 – zaprošenih 10 pristojnih nosilcev 
urejanja prostora 
V zakonsko določenem roku pridobljenih 9 mnenj (ZVKD in MK ter ZRSVN 
in ZRSVN OE Nova Gorica mnenje izdali skupaj) 

Odločba o SD 04 CPVO vloga za CPVO dne 1.09.2017 
2.10.2017 pridobljena odločba, da postopka CPVO ni potrebno izvesti.  

Dopolnjen osnutek SD 04  
OPN 

Na podlagi prejetih mnenj je bil pripravljen DOPOLNJEN OSNUTEK SD 04 
OPN.  

Javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka in 
javna razprava  

od 21.09.2017 do 23.10.2017 
javna obravnava 18.09.2017 

Izdelava in sprejem stališč 
do pripomb ter predlogov z 
javne razgrnitve in 
obravnave 

konec oktobra 2017 

Izdelava PREDLOGA SD 04 
OPN  

konec oktobra 2017 

Pridobivanje in 
usklajevanje drugih mnenj 

vloga za druga mnenja dne 7.11.2017 – zaprošenih 10 pristojnih nosilcev 
urejanja prostora 
Pridobljenih je bilo 9 mnenj (ZVKD in MK ter ZRSVN in ZRSVN OE Nova 
Gorica mnenje izdali skupaj) 

Druga obravnava in 
sprejem SD 04 OPN 

marec 2018 

Objava odloka o SD 04 v 
Uradnem listu 

marec 2018 

 
 
 
 


