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OPREDELITEV DO POBUDE 

Pobuda 

Lokacija 

Naselje: Cerkno 

EUP: CE-20 

Stanje 

Pobuda se nanaša na industrijsko cono bivšega Celsa v Cerknem. Gre za skoraj 9000 m2 veliko 

območje na katerem se nahajajo industrijski objekti. Objekti so večinoma v lasti lokalnih 

obrtnikov.  

 

Grafični prikaz lokacije pobude na digitalnem ortofoto posnetku 

 

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.  

Iz tega so izhajale sledeče usmeritve za OPPN: 

Cerkno CE 20  IG - gospodarske 

cone 

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Za območja gospodarske cone je potrebno predvideti prestrukturiranje. 

Na območju naj se predvidi razvoj dejavnosti, ki ne bo imel negativnih 

vplivov na bivalne kakovosti v sosednjih območjih. 
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Usmeritve s področja varstva pred poplavami: 

V tistem delu EUP, ki se nahaja v poplavnem območju, so na 
obstoječih legalno zgrajenih objektih dopustne rekonstrukcija, 
adaptacija, obnova, odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. 
Gradnja novih objektov ni dopustna. Za vsak tovrsten poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Z 
navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. 
Ohranjati je potrebno obstoječe retenzijske površine. 

 

 

Grafični prikaz obstoječe namenske rabe po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu 
 

 
 
Fotografija lokacije pobude 
 



Sprememba in dopolnitev 04  OPREDELITEV DO POBUDE 
OPN občine Cerkno  

  3 I 4 
 

 
 
Fotografija lokacije pobude 
 

 

Analiza pobude 

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.  

Zato je pobuda za spremembo podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev smiselna.  
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Fotografija lokacije pobude 

 


