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PRILOGA 2  
 
Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja 
 

Bukovo 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 
Bukovo BK 01  SK - površine podeželskega 

naselja 
Splošne usmeritve: 

V enoti naj se parcelacija in usmeritev slemen objektov prilagajata rahlemu spustu terena od Z proti V.  

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V vplivnem območju enote kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine. Gradnja objektov ni dovoljena, razen 
ureditev za potrebe prezentacije kulturne dediščine.   

Bukovo BK 02  ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport 

Splošne usmeritve: 

Površine v enoti se namenjajo zgolj postavitvi igral in urbane opreme (klopi, smetnjaki…).  
Bukovo BK 03  CD - druga območja centralnih 

dejavnosti 
Splošne usmeritve 

Dovoljeni so zgolj objekti za potrebe pokopališke dejavnosti ter za potrebe opravljanja verske dejavnosti.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Lenarta v Bukovem naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, 
ki naj se ne osvetljujejo. Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se okolica cerkve 
ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.  
Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene usmeritve 
pri pristojnem ZRSVN. 

Bukovo BK 04  SK - površine podeželskega 
naselja 

Splošne usmeritve: 

Na parcelah 1/3 in 1/4 KO 2337 se oblikuje  javno površino - trg. Objekt na parceli *264  je treba oblikovno sanirati. Nameni 
se ga centralnim dejavnostim.  

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju arheološkega območja je potrebno opraviti predhodne raziskave, s 
katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko odstrani le pod 
nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. Izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih 
postopkov. 

V vplivnem območju enote kulturne dediščine - kapelice je treba ohranjati zelene površine. Gradnja objektov ni dovoljena, 
razen ureditev za potrebe prezentacije kulturne dediščine.   

Bukovo BK 06  ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport 

Splošne usmeritve: 

Območje namenjeno vaškemu igrišču ter javnemu programu ob stavbi krajevne skupnosti.  

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju arheološkega območja je potrebno opraviti predhodne raziskave, s 
katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko odstrani le pod 
nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. Izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih 
postopkov. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranjati je potrebno mejice, ki predstavljajo prehranjevalni habitat malih podkovnjakov z zatočiščem v bližnji cerkvi Sv. 
Lenarta. 
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Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 
Bukovo BK 07  CD - druga območja centralnih 

dejavnosti 
Splošne usmeritve: 

Dovoljena je gradnja objektov z javnim programom – prednostno objekta krajevne skupnosti.  
Bukovo BK 08  SK - površine podeželskega 

naselja 
Splošne usmeritve: 

Pred izdajo gradbenega dovoljenja za  novogradnje na nezazidanih stavbnih zemljiščih je potrebno izvesti parcelacijo za 
potrebe izvedbe predpisane obvezne gospodarske javne infrastrukture za celotno prostorsko enoto oziroma najmanj za 
javne poti, če bo ostala obvezna gospodarska infrastruktura potekala znotraj le teh. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V vplivnem območju enote kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine. Gradnja objektov ni dovoljena, razen 
ureditev za potrebe prezentacije kulturne dediščine.   

Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje, je treba izvesti v podzemno oziroma ga premakniti izven območij 
namenjenih stanovanjski gradnji. 

Bukovo BK 09  SK - površine podeželskega 
naselja 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja objektov na parcelah 700/1 ter 701 KO 2337 ni dovoljena. 
Bukovo BK 13  SK - površine podeželskega 

naselja 
Usmeritve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 

V postopku izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je obvezna izdelava analize stabilnosti terena, ki ga je v 
projektu za PGD potrebno priložiti kot geotehnični elaborat. 

Bukovo BK 14  LN - površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Pri posegih v prostor se ohranja ugodno stanje ogroženega in zavarovanega kranjskega jegliča ter morebitnih drugih 
ogroženih in zavarovanih vrst in habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem 
območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. 
Na območju izkopa naj se ob prenehanju dejavnosti zagotavlja sprotna in dokončna sanacija. 

Bukovo BK 15  ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Prepovedano je vsakršno poseganje v potok Bukovska grapa. 

Preprečuje se svetlobno onesnaževanje. Namestitev novih obcestnih svetilk se omeji na nujno potrebne lokacije. Svetilke 
morajo svetiti le pod vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj 
bo časovno omejena - do 23. ure. 

 

Cerkno 
Naselje Šifra 

območja 
Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Cerkno CE 01  PH - heliporti  Usmeritve s področja varstva narave: 

Na območjih, ki bodo ostala nepozidane je treba ohranjati obstoječe 
travnate površine z dosedanjim načinom rabe (brez gnojenja, košnja 
maksimalno 3x na leto). Zaradi ohranjanja povezav med zatočišči in 
prehranskimi habitati netopirjev je potrebno ohranjati mejice na 
vzhodnem delu parcele. 

Usmeritve s področja varstva pred hrupom: 

Pristajalna površina se uredi čim dlje od stanovanjskih hiš. 
Upravljavec hrupa mora zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje 
emisije hrupa v okolje in prilagoditve zmogljivosti vira hrupa na 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

stopno, ki ne povzroča čezmerne obrememnitve okolja s hrupom.  

Cerkno  CE 03  SS - stanovanjske 
površine  

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju se predvidijo javne površine z otroškim igriščem in 
osrednjim javnim prostorom soseske. Poleg enodružinskih 
prostostoječih hiš so dovoljeni nizi vrstnih hiš v kolikor se le-te 
predvidi v OPPN.    

Usmeritve s področja varstva narave: 

Zaradi ohranjanje povezanosti selitvenih koridorjev in 
prehranjevalnih habitatov netopirjev in ohranjanje habitata 
črtastega medvedka na se ohranjajo se mejice in gozdni rob. 

Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim 
sevanjem: 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje, je treba 
izvesti v podzemno. 

 

 

Cerkno CE 09  CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

50 % parkirnih mest je potrebno zagotavljati v podzemni garaži, 
razen če gradnja podzemne garaže zaradi tehničnih ovir ni mogoča  
oziroma bi le-ta povzročila nesorazmerno visoke stroške, o čemer 
odloči občina s soglasjem k projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Kozolce, ki so del enote kulturne dediščine EŠD 29083  Cerkno - 
Skupina kozolcev in sušilnica, je potrebno ohranjati. V neposredni 
bližini kozolcev (vsaj 10 m okrog objektov) je treba ohranjati zelene 
površine.  

 

Cerkno CE 10  SK - površine 
podeželskega naselja 

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Območje je namenjeno izključno selitvi kmetij iz enot CE-15 in CE-
24. Gradnja stanovanjskih objektov na enoti je mogoča pod 
pogojem sočasne ali predhodne postavitve kmetijskih objektov v 
enoti. Gradnja stanovanjskih objektov je mogoča samo za potrebe 
kmetij, ki se na to območje selita.  

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Kozolce, ki so del enote kulturne dediščine EŠD 29083  Cerkno - 
Skupina kozolcev in sušilnica, je potrebno ohranjati. V neposredni 
bližini kozolcev (vsaj 10 m okrog objektov) je treba ohranjati zelene 
površine. 

Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim 
sevanjem: 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje, je treba 
izvesti v podzemno oziroma ga premakniti izven območij 
namenjenih stanovanjski gradnji. 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Cerkno CE 11  SS - stanovanjske 
površine  

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju se predvidijo javne površine z otroškim igriščem in 
osrednjim javnim prostorom soseske. Poleg enodružinskih 
prostostoječih hiš so dovoljeni nizi vrstnih hiš.  

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Kozolce, ki so del enote kulturne dediščine EŠD 29083  Cerkno - 
Skupina kozolcev in sušilnica, je potrebno ohranjati. V neposredni 
bližini kozolcev (vsaj 10 m okrog objektov) je treba ohranjati zelene 
površine. 

 

Cerkno CE 13  SS - stanovanjske 
površine  

 Splošne usmeritve: 

Ves parterni prostor v enoti se ureja kot javni prostor.  
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. 

Cerkno CE 14  CD - druga območja 
centralnih dejavnosti 

 Splošne usmeritve: 

Ves parterni prostor v enoti se ureja kot javni prostor z urejenimi 
zelenicami in otroškimi igrišči.   

Cerkno CE 15  CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

 Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 
 

Cerkno CE 16  SS - stanovanjske 
površine  

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju se predvidijo javne površine z otroškim igriščem in 
osrednjim javnim prostorom soseske. Poleg strnjene stanovanjske 
gradnje so dovoljene tudi enodružinske prostostoječe hiše.   
 

 

Cerkno CE 18  SS - stanovanjske 
površine  

 Splošne usmeritve: 

Na območju se predvidijo javne površine z otroškim igriščem in 
osrednjim javnim prostorom soseske.  Poleg enodružinskih 
prostostoječih hiš so dovoljeni nizi vrstnih hiš.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Zaradi ohranjanje povezanosti selitvenih koridorjev in prehranjevalnih 
habitatov netopirjev in ohranjanje habitata črtastega medvedka naj se 
ohranjajo  mejice in gozdni rob. 

Cerkno CE 20  IG - gospodarske cone Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 
Za območja gospodarske cone je potrebno predvideti 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

prestrukturiranje. Na območju naj se predvidi razvoj dejavnosti, ki 
ne bo imel negativnih vplivov na bivalne kakovosti v sosednjih 
območjih. 
Do sprejema OPPN so dovoljene gradnje novih objektov kot 
dozidave in nadzidave za potrebe dejavnosti v obstoječih objektih.  
Dovoljeni faktor zazidanosti (FZ) je 0,8. 

Usmeritve s področja varstva pred poplavami: 

Vsi posegi na poplavna območja ter na vodna in priobalna 
zemljišča vodotoka Cerknica morajo biti skladni s področno 
zakonodajo in v skladu z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu 
Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste 
R3T912, v Cerknem (Ur. l. RS, št. 118/05). 

Cerkno CE 21  BD - površine drugih 
območij 

 Splošne usmeritve: 

Gradnja v enoti je vezana na traso obvoznice in je možna po 
sprejetem DPN za obvoznico Cerkno.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranjati je treba drevesa in grmovje na J delu parcele. Preprečuje se 
svetlobno onesnaževanje. Namestitev novih obcestnih svetilk se omeji 
na nujno potrebne lokacije. Svetilke morajo svetiti le pod vodoravnico 
in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in 
okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena - do 23. ure.  

Cerkno CE 22 SS - stanovanjske 
površine  

 Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave.  

Cerkno CE 23  CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

  Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

V enoti se prednostno urejajo javne površine in sicer osrednji trg 
naselja Cerkno, s katerega se odstrani mirujoči promet. Javna 
površina se prvenstveno namenja pešcem. Zato se prometne tokove 
čez površino ureja z ureditvami za umirjanje prometa. Na trgu je 
prepovedano načrtovanje servisnih površin za oskrbovanje dejavnosti 
v enoti. Proste površine ob cerkvi se namenja oblikovanju osrednje 
zelene površine, ki se jo oblikovno veže na trg.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Ane naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri 
obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj se ne osvetljujejo. 
Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi 
habitati , zato naj se okolica cerkve ureja tako, da se ohranja drevesa, 
sklenjene mejice, grmovje in gozd.  
Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na 
cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene usmeritve pri pristojnem  
ZRSVN. 

Cerkno CE 24  BT - površine za 
turizem 

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Območje namenjeno širjenju turistične) ponudbe. V enoti se 
predvidi peš povezave v osi od centra naselja Cerkno do območja 
družbenih dejavnosti (šola, vrtec, knjižnica, občina, muzej...) ter do 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

nove avtobusne postaje. V območju je prepovedano zapiranje 
dostopa do urejenih zelenih površin ter do Cerknice. 75 % parkirnih 
mest se zagotavlja v podzemni garaži, razen če gradnja podzemne 
garaže zaradi tehničnih ovir ni mogoča  oziroma bi le-ta povzročila 
nesorazmerno visoke stroške, o čemer odloči občina s soglasjem k 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranja se lesna vegetacija ob Cerknici. 

Cerkno CE 25  SS - stanovanjske 
površine  

 Splošne usmeritve: 

V enoti je dovoljeno ohranjanje obstoječega stanja in njegovo 
vzdrževanje ter nadzidave in dozidave po določilih tega odloka. 
Novogradnje na območju enote niso dovoljene. Dolgoročno se enota 
priključuje osrednji turistični coni naselja.  

Cerkno CE 26  PO - ostale prometne 
površine 

 Splošne usmeritve: 

Območje namenjeno osrednji avtobusni postaji. Dovoljeno je 
postavljanje objektov za potrebe potniškega prometa ter dejavnosti, ki 
se na potniški promet navezujejo. Območje mora biti s peš potmi 
povezano z osrednjim turističnim območjem, območjem družbenih 
dejavnosti za izobraževanje ter centrom naselja Cerkno.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati obvodno vegetacijo ob reki Cerknici, ki lahko 
služi kot prehranjevalni habitat in koridor netopirjem. 

Cerkno CE 29  E - območja 
energetske 
infrastrukture 

 Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranjati je treba lesno vegetacijo zlasti na Z robu parcele, posegi v 
gozd naj bodo čim manjši. 
 

Cerkno CE 30  SS - stanovanjske 
površine  

 Splošne usmeritve: 

Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. 
 

Cerkno CE 31  CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

 Splošne usmeritve: 

Območje namenjeno storitvenim, oskrbnim dejavnostim. Te se locirajo 
predvsem v pritličnih etažah enote, v nadstropjih pa je dovoljeno 
bivanje. V enoti se ves parterni prostor ureja kot javni prostor, ki se ga 
prvenstveno namenja zelenim površinam ter otroškim in športnim 
igriščem za potrebe te enote ter okoliških sosesk (večstanovanjska 
gradnja, center naselja). Za vsako novo stanovanje v večstanovanjski 
stavbi je potrebno zagotoviti najmanj 15 m2 zelenih površin. Od tega 
mora biti najmanj 5 m2 površin zagotovljenih za igro z žogo za potrebe 
večjih otrok in mladostnikov in najmanj 7,5 m2 površin namenjenih in 
urejenih za igro mlajših otrok (do 12 let) in za počitek stanovalcev in 
sicer 4,0 m2 za igralne površine (opremljeno igrišče) in 3,5 m2 za 
zelene površine. Večino parkirnih mest se načrtuje v garažni hiši pod 
objekti. V njej se zagotavlja najmanj 50% vseh potrebnih parkirnih 
mest, razen če gradnja garaže zaradi tehničnih ovir ni mogoča  
oziroma bi le-ta povzročila nesorazmerno visoke stroške, o čemer 
odloči občina s soglasjem k projektu za pridobitev gradbenega 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

dovoljenja. 

Gradnja v enoti je možna po sprejetem DPN za obvoznico Cerkno ter 
znano lokacijo prometnega vozlišča obvoznice in obstoječe ceste.  

Cerkno CE 32  SK - površine 
podeželskega naselja 

 Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranjati je treba drevesa na J delu parcele kot del habitata varovabih 
vrst netopirjev. 

Cerkno CE 33  SK - površine 
podeželskega naselja 

 Splošne usmeritve: 

Gradnja je v delu enote nad regionalno cesto št. 1113 (parcela št. 
893/1 k. o. Cerkno) vezana na traso obvoznice in je možna po 
sprejetem prostorskem načrtu za obvoznico Cerkno. Gradnja na 
parceli št. 893/5 k. o. Cerknoje možna pred sprejetim prostorskim 
načrtom za obvoznico Cerkno, vendar Občina Cerkno ne prevzema 
materialne odgovornosti v primeru potrebe rušitve objekta zaradi 
gradnje obvoznice Cerkno.  

Cerkno CE 36  SS - stanovanjske 
površine  

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju se predvidijo javne površine z otroškim igriščem in 
osrednjim javnim prostorom soseske. Poleg enodružinskih 
prostostoječih hiš so dovoljeni nizi vrstnih hiš.  

 

Cerkno CE 37  ZS - površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 

 Splošne usmeritve: 

Območje je namenjeno športnim igriščem ter spremljajočim 
dejavnostim. V enoti se načrtujejo tudi otroška igrišča. Ohranja se 
javna dostopnost območja. Oblikovanje potrebnih objektov za športne 
dejavnosti se prilagodi legi v gozdu. Kot posebno kvaliteto se ohranja 
gozdni rob ter terenske značilnosti območja.  
Dovoljena višina objektov je P. Prednostno so objekti vkopani v teren 
in prilagojeni na terenske danosti.   

Usmeritve s področja varstva narave: 

Gozdne površine je treba v največji možni meri ohranjati. 
Preprečuje se svetlobno onesnaževanje. Namestitev novih obcestnih 
svetilk se omeji na nujno potrebne lokacije. Svetilke morajo svetiti le 
pod vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem 
spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena - do 
23. ure. 

Cerkno CE 38  CD - druga območja 
centralnih dejavnosti 

 Splošne usmeritve: 

V enoti je dovoljeno parkiranje gasilskih vozil, avtobusov in kamionov.  
Cerkno CE 43  ZS - površine za 

oddih, rekreacijo in 
šport 
 
VC – celinske vode 

 Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranja oziroma vzpostavi naj se sklenjena obvodna lesnata 
vegetacija. 

Cerkno CE 44  SK - površine 
podeželskega naselja 

Na območju velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Cerkno CE 45  CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 
 
VC – celinske vode 

 Splošne usmeritve: 

Načrtujejo se peš povezave do centra naselja.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati obrežno vegetacijo ob reki Cerknici zaradi 
ohranjanja potencialnih prehranjevalnih habitatov netopirjev. 
Preprečuje se svetlobno onesnaževanje. Namestitev novih obcestnih 
svetilk se omeji na nujno potrebne lokacije. Svetilke morajo svetiti le 
pod vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem 
spektru. Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena - do 
23. ure. 

Cerkno CE 47  IG - gospodarske cone Na območju velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09  

 

Cerkno CE 48  SK - površine 
podeželskega naselja 

Na območju velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09 

 

Cerkno CE 49  IP - površine za 
industrijo 
VC – celinske vode 

Na območju velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09 

 

 

Cerkno CE 54  O - območja okoljske 
infrastrukture 

 Splošne usmeritve: 

Območje predvidenega odlagališča zemeljskih izkopov. Na enoti je 
dovoljeno izključno odlaganje zemeljskih izkopov za potrebe 
gospodarske javne infrastrukture. Odlaganje gradbenih ali drugih 
odpadkov je prepovedano. Pri odlaganju materiala se skuša 
maksimalno oddaljiti od meje poplavnega območja in s tem zagotoviti 
ustrezno razlivno površino Cerknice. 
Zemeljski izkopi se lahko deponirajo do višinske kote obstoječe ceste. 
Po končanem posegu se območje ustrezno sanira in vrne v primarno 
rabo.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje 
naselitve invazivnih vrst rastlin zaradi dovažanja gradbenih odpadkov 
in zemljine. Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi vplivi 
delovanja deponije. Prepovedano je scejanje vode z deponije, razen 
primerno očiščene in brez sedimentov (še posebej drobnih frakcij 
sedimentov). 

Cerkno CE 57  SS – stanovanjske 
površine 

 Splošne usmeritve: 

Ves parterni prostor v enoti se ureja kot javni prostor. 
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. 

Cerkno CE 58  CD - druga območja 
centralnih dejavnosti 

 Splošne usmeritve: 

V območju se načrtuje nova športna dvorana ter nova športna ter 
otroška igrišča. Ves parterni prostor v enoti se ureja kot javni prostor. 
V njej se zagotavlja najmanj 50% vseh potrebnih parkirnih mest, razen 
če gradnja garaže zaradi tehničnih ovir ni mogoča oziroma bi le-ta 
povzročila nesorazmerno visoke stroške, o čemer odloči občina s 
soglasjem k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Cerkno CE 59  IG - gospodarske cone Na območju velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditveno območje »P7 - Prod«, Ur. l. RS 86/09  
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

OPPN in usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Cerkno CE 60  ZS – površine za 
oddih, rekreacijo in 
šport 

 Splošne usmeritve: 

Območje namenjeno urejenim zelenim površinam z otroškimi igrišči 
ter navezavo na okoliško krajino naselja. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranjati je treba gozdni rob in mejice, ki predstavljajo habitat 
črtastega medvedka in prehranjevalni habitat malega podkovnjaka.  
 

Cerkno CE 61  IG - gospodarske cone   Splošne usmeritve: 

Območje je namenjeno izgradnji trgovskega centra. 

Cerkno CE 64  IK - površine z objekti 
za kmetijsko 
proizvodnjo 

 Splošne usmeritve: 

Dovoljena je postavitev kmetijskih objektov za potrebe selitve kmetije. 
Bivanje ali katerakoli druga dejavnost je v enoti prepovedana. Objekte 
se načrtuje v skladu s tipično arhitekturo odprtega kmetijskega 
prostora v občini.  

Cerkno CE 67  E – območja 
energetske 
infrastrukture 

 Splošne usmeritve: 

Območje je namenjeno gradnji toplarne. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Prepovedano je poseganje v strugo in obrežni pas z vegetacijo potoka 
Zapoška, ter čim manjše poseganje v gozdnate površine. Ohranja se 
stara drevesa z dupli. 

Cerkno CE 72 O - območja okoljske 
infrastrukture 

 Usmeritve s področja varstva narave: 

Iztok iz ČN ne sme poslabševati kvalitete vode v Cerknici. Vsebnosti 
snovi morajo ustrezati okoljskim standardom. Izpust iz ČN v Cerknico 
ne sme posegati v obrečno lesno vegetacijo oz. je potrebna 
vzpostavitev varovalnega obrežnega pasu s primerno zasaditvijo 
minimalne širine 5m.  

Cerkno CE 75 BT – površine za 
turizem 

 Splošne usmeritve: 

Območje je namenjeno gradnji lovskega doma.  

 

Dolenji Novaki 
Naselje Šifra 

območja 
Podrobnejša 
namenska raba 

Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Dolenji Novaki DN 01  SK - površine 
podeželskega naselja 

 Splošne usmeritve: 

Pred izdajo gradbenega dovoljenja za  novogradnje na nezazidanih 
stavbnih zemljiščih je potrebno izvesti parcelacijo za potrebe izvedbe 
predpisane obvezne gospodarske javne infrastrukture za celotno 
prostorsko enoto oziroma najmanj za javne poti, če bo ostala obvezna 
gospodarska infrastruktura potekala znotraj le teh. 

Usmeritve s področja varstva vodnih virov: 

Pred pričetkom gradnje je treba zagotoviti izgradnjo kanalizacije, ki se 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša 
namenska raba 

Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

mora zaključiti s čistilno napravo. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V okolici znamenja je potrebno v radiu 15 m ohranjati zelene površine z 
namenom ohranjanja vedute na znamenje. 

Dolenji Novaki DN 04  CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

 Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Tomaža naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri 
obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj se ne osvetljujejo. 
Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati, 
zato naj se okolica cerkve ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene 
mejice, grmovje in gozd 
Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na 
cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene usmeritve pri pristojnem 
ZRSVN. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja novih objektov v vplivnem območju kulturnega spomenika ni 
dovoljena.   

Dolenji Novaki DN 11  BT - površine za 
turizem 

 Splošne usmeritve: 

Območje namenjeno krepitvi turistične ponudbe. Na zahod enote se 
prednostno locirajo zelene površine. Ohranja se mejica, ki zaključuje 
enoto. Na parceli se ohranjajo posamezna drevesa. Objekte se locira 
ob obstoječo gradnjo – torej na vzhod nezazidanega stavbnega 
zemljišča enote.   

Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje, je treba izvesti 
podzemno. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom 
umeščanja objektov v celku. Zaradi ohranjanja prostorskega konteksta 
kulturne dediščine je treba zagotoviti cezuro med območjem kulturne 
dediščine in načrtovano gradnjo. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

V varovane habitatne tipe in povirje naj se čim manj posega. 

Dolenji Novaki DN 15  BT - površine za 
turizem 

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju je dovoljena samo gradnja za potrebe informacijskega 
centra. 

 

Dolenji Novaki DN 17 G G - gozdna zemljišča Splošne usmeritve: 

Dovoljeno je vzdrževanje obstoječih objektov kulturnega spomenika 
Partizanska bolnišnica Franja. 
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Gorenji Novaki 
Naselje Šifra 

območja 
Podrobnejša namenska 
raba 

Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Gorenji 
Novaki 

GN 01  BT - površine za turizem  Splošne usmeritve: 

Objekti naj se prilagajajo tipični arhitekturi. 
Prepovedano je ograjevanje objektov.  

Gorenji 
Novaki 

GN 02  BT - površine za turizem  Splošne usmeritve: 

Objekti naj se prilagajajo tipični arhitekturi. 
Prepovedano je ograjevanje objektov. 

Območje je namenjeno izključno razvoju 
turistične dejavnosti. V objektih ni dovoljeno 
stalno bivanje. 

Gorenji 
Novaki 

GN 03  BT - površine za turizem  Splošne usmeritve: 

Objekti naj se prilagajajo tipični arhitektur. 
Prepovedano je ograjevanje objektov. 

Gorenji 
Novaki 

GN 13 O - območja okoljske 
infrastrukture 

 Usmeritve s področja varstva narave: 

Prepovedano je poseganje v obvodni prostor.  

V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe 
za preprečevanje prašenja in ukrepe za 
preprečevanje naselitve invazivnih vrst rastlin 
zaradi dovažanja gradbenih odpadkov in 
zemljine. Cerknico je treba zavarovati pred 
negativnimi vplivi delovanja deponije, tako da se 
ohranja varovalno območje reke.Prepovedano je 
scejanje vode z deponije, razen primerno 
očiščene in brez sedimentov (še posebej 
drobnih frakcij sedimentov). 

Gorenji 
Novaki 

GN 21  
 

BT - površine za turizem 
 
ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport 
 
G – gozdna zemljišča  

Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Zaradi lege v odprtem prostoru se naj se tipologija maksimalno prilagaja krajinskim in 
arhitekturnim značilnostim tega območja. Ograjevanje območja ni dovoljeno razen 
ograjevanja okoliških travnikov z značilnimi ograjami za pašo živine. Arhitekturna tipika 
objektov naj se naslanja na značilno arhitekturo odprtega prostora. Objekti naj se po svoji 
zasnovi in volumnih prilagajajo konfiguraciji terena z upoštevanjem prostorskih vedut.  
Za območje je potrebno predvideti ustrezno zbiranje in odvajanje odpadnih voda iz objektov 
ter lastno čistilno napravo. Oskrbo s pitno in požarno vodo je treba zagotoviti iz lastnega 
zajetja.  
Za ogrevanje objektov je treba zagotoviti sistem daljinskega ogrevanja na biomaso oziroma 
drugih obnovljivih virov energije. 
 
Usmeritve s področja varstva narave: 
Gozd in gozdni rob je treba ohranjati, med novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno 
zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli. 
Namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum. Svetilke 
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Naselje Šifra 
območja 

Podrobnejša namenska 
raba 

Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

naj se postavijo le tam, kjer je to nujno potrebno, vendar morajo te svetilke svetiti le pod 
vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Čistilno napravo je treba načrtovati tako, da izpust ne bo direktno speljan v povirje Cerknice 
(optimalen habitat raka koščaka), potrebno bo dodatno prečiščenje vode. 

Gorenji 
Novaki 

GN 24 
 

BT - površine za turizem 
  

Predviden OPPN  

 

Jagršče 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Jagršče JG 01  SK - površine podeželskega 
naselja 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V vplivnem območju kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine, gradnja objektov ni dovoljena. 

Jagršče JG 02  CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

Splošne usmeritve: 

Možna samo širitev pokopališča in urejanje javnih odprtih površin. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Uršule naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj se ne 
osvetljujejo. Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se okolica cerkve ureja tako, 
da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.  
Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene usmeritve 
pri pristojnem ZRSVN. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja novih objektov ni dovoljena. 

 

Jazne 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Jazne JZ 04  SK - površine podeželskega 
naselja 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Pri morebitnih sanacijsko vzdrževalnih delih na cerkvi Sv. Nikolaja in pri urejanju njene okolice naj se upoštevajo naslednje 
usmeritve: dela naj se izvedejo na način, ki bo ohranjal ugodno stanje vrst netopirjev; dela naj se prilagodijo življenjskemu 
ciklusu netopirjev; morebitno urejanje okolice cerkve naj se izvede tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje 
in gozd in s tem ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem prostoru netopirjev. 
Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene usmeritve 
pri pristojnem ZRSVN. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju arheološkega je potrebno opraviti predhodne raziskave, s katerimi se 
pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva; dediščina se lahko odstrani le pod nadzorom oz. z 
zaščitnimi arheološkimi izkopavanji; izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih postopkov.  
Zapolnitve v neposredni bližini cerkve Sv. Nikolaja niso možne, ker bi bil okrnjen prostorski kontekst kulturnega spomenika. 
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Jesenica 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Jesenica JS 01  SK - površine podeželskega 
naselja 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V vplivnih območjih enot kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine. Gradnja objektov ni dovoljena, razen ureditev 
za potrebe prezentacije kulturne dediščine.   

 

Lazec 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Lazec LA 01  SK - površine podeželskega naselja  Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba mejice in posamezna drevesa kot del 
prehranjevalnega habitata malega podkovnjaka. 

Lazec LA 02  SK - površine podeželskega naselja  Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba mejice in posamezna drevesa kot del 
prehranjevalnega habitata malega podkovnjaka. 

Lazec LA 03  SS - stanovanjske površine Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

V enoti naj se parcelacija in usmeritev slemen objektov 
prilagajata rahlemu spustu terena od Z proti V.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba mejice in posamezna drevesa kot del 
prehranjevalnega habitata malega podkovnjaka. 

 

Lazec LA 05  CD - druga območja centralnih 
dejavnosti 

 Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Jurija naj se obnavlja v času, ko tam ni 
netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne 
odprtine, ki naj se ne osvetljujejo. 
Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in 
prehranskimi habitati, zato naj se okolica cerkve ureja 
tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in 
gozd.  

Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali 
rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti 
naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja novih objektov ni dovoljena. 

 

Laznica 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Laznica LZ 02  SS - stanovanjske površine Splošne usmeritve: 
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Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

V enoti je gradnja dovoljena le s pozitivnim mnenjem geologa glede na predhodno izdelano geološko poročilo. 

 

Orehek 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Orehek OR 02 SK - površine podeželskega naselja Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

Orehek OR 03  CD - druga območja centralnih 
dejavnosti 

Usmeritve s področja kulturne dediščine: 

V enoti je dovoljena sanacija ter nadzidava ter dozidava obstoječih objektov. Novi objekti za potrebe bivanja niso 
dovoljeni. Dovoljeni so zgolj objekti za potrebe pokopališke dejavnosti ter urejanje javnih površin. Na obstoječih 
objektih bivšega župnišča se največji možni meri ohranjajo obstoječi gabariti ter obstoječa kvalitetna arhitekturna 
zasnova.   

Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Ubalta naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj 
se ne osvetljujejo. Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se okolica cerkve 
ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.  

Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene 
usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

 

Otalež 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Otalež OT 01  CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati netopirjev, katerih kotišča se nahajajo v cerkvi Sv. 
Katarina v enoti OT-03 CU. Okolica se ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. 

Otalež OT 02  SS - stanovanjske površine  Splošne usmeritve: 

V enoti naj se parcelacija in usmeritev slemen objektov prilagajata rahlemu spustu terena od SZ proti JV. V enoti naj se 
načrtujejo peš povezave ostalih stanovanjskih območij Otaleža s šolo ter cerkvijo.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati netopirjev, katerih kotišča se nahajajo v cerkvi Sv. 
Katarina v enoti OT-03 CU. Okolica se ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. 

Otalež OT 03  CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

Splošne usmeritve: 

V enoti je dovoljeno urejanje javnih površin. Gradnja novih objektov za potrebe bivanja ni dovoljena.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Katarine naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj 
se ne osvetljujejo. 

Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se okolica cerkve ureja tako, da se 
ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del 
na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 
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Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Otalež OT 04  ZP - parki Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

Obstoječi daljnovod, ki teče preko obravnavanega območja,je potrebno izvesti podzemno, saj je enota namenjena za 
otroško igrišče. 

Otalež OT 05  SK - površine podeželskega naselja Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati netopirjev, katerih kotišča se nahajajo v cerkvi Sv. 
Katarina v enoti OT-03 CU. Okolica ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. 

Otalež OT 07  
 

K2 - druga kmetijska zemljišča Usmeritve s področja varstva narave: 

Sprememba rabe iz gozda v kmetijske površine ne sme ogroziti lastnosti habitata ugodnega stanja netopirjev (npr. 
malega podkovnjaka) in metuljev (npr. črtastega medvedka).  

Otalež OT 08  
 

K2 - druga kmetijska zemljišča Usmeritve s področja varstva narave: 

Sprememba rabe iz gozda v kmetijske površine ne sme ogroziti lastnosti habitata ugodnega stanja netopirjev (npr. 
malega podkovnjaka) in metuljev (npr. črtastega medvedka).  

 

Planina pri Cerknem 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Planina pri Cerknem PC 03 SS - stanovanjske površine Splošne usmeritve: 

Na enoti je možna umestitev mizarske dejavnosti.  

Planina pri Cerknem PC 04  IG - gospodarske cone Splošne usmeritve: 

V enoti so dovoljeni bivanjski objekti ter objekti za turistično ponudbo.  

Potrebno je opredeliti način, kako se bo čim manj posegalo v gozd. Meja območja mora s primerno zasaditvijo 
zagotoviti varovalni pas gozda (v širini najmanj ene drevesne višine) ter potrebno je vzpostaviti novi gozdni rob izven 
meje območja. 

Planina pri Cerknem PC 05 SK - površine podeželskega naselja Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

Planina pri Cerknem PC 06  CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

Usmeritve s področja varstva narave: 
Cerkev Sv. Janeza Krstnika naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne 
odprtine, ki naj se ne osvetljujejo. Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se 
okolica cerkve ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.  

Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene 
usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

Planina pri Cerknem PC 08  SS - stanovanjske površine Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V vplivnem območju enote kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine. Gradnja objektov ni dovoljena, razen 
ureditev za potrebe prezentacije kulturne dediščine.   

 



OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                sprejeto              
 

16 I 37 

Plužnje 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Plužnje PŽ 01  SS - stanovanjske površine Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba mejice, posamezna drevesa, ekstenzivne sadovnjake in zelene površine z namenom zagotavljanja 
ugodnega stanja habitatov malega podkovnjaka in črtastega medvedka. 

Plužnje PŽ 02  SK - površine podeželskega naselja Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba mejice, posamezna drevesa, ekstenzivne sadovnjake in zelene površine z namenom zagotavljanja 
ugodnega stanja habitatov malega podkovnjaka in črtastega medvedka. 

Plužnje PŽ 03  ZS - površine za oddih, rekreacijo 
in šport 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohraniti je treba mejice, posamezna drevesa, ekstenzivne sadovnjake in zelene površine z namenom zagotavljanja 
ugodnega stanja habitatov malega podkovnjaka in črtastega medvedka. 

 

Poče 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Poče PČ 02  SK - površine podeželskega naselja Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

 

Podlanišče 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Podlanišče PD 02  SK - površine podeželskega naselja Splošne usmeritve: 

Na parcelah 1132/, 1132/4, 1132/5  in 1134 KO 2343 naj se parcelacija in usmeritev slemen objektov prilagajata 
rahlemu spustu terena od S proti J. Ob stiku z obstoječo povezavo naj se na omenjenih parcelah načrtujejo tudi javne 
površine in otroško igrišče. 

Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje, je treba izvesti v podzemno. 

smeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja objektov na parceli 1062/1 KO 2343 ni dovoljena. 

Podlanišče PD 04  IK - površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo 

Splošne usmeritve: 

Dovoljena je postavitev kmetijskih objektov. Objekte se načrtuje v skladu s tipično arhitekturo odprtega kmetijskega 
prostora v občini.  

 

Police pri Cerknem 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 
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Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Police pri Cerknem PO 03  CD - druga območja centralnih 
dejavnosti 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Pri morebitnih sanacijsko vzdrževalnih delih na cerkvah in pri urejanju njihove okolice naj se upoštevajo naslednje 
usmeritve: dela naj se izvedejo na način, ki bo ohranjal ugodno stanje vrst netopirjev; dela naj se prilagodijo 
življenjskemu ciklusu netopirjev; morebitno urejanje okolice cerkva naj se izvede tako, da se ohranja drevesa, 
sklenjene mejice, grmovje in gozd in s tem ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem prostoru netopirjev; 
neposredno pred posegom poda ZRSVN OE Nova Gorica konkretne usmeritve. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju arheološkega območja Sv. Marija (EŠD 19974) je potrebno opraviti 
predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva; dediščina se 
lahko odstrani le pod nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji; izvedba posegov predpostavlja tudi 
zagotovitev poizkopavalnih postopkov. Možna je zahteva po prezentaciji arheoloških ostalin na mestu odkritja (in situ). 
Gradnja novih objektov ni dovoljena 

 

Poljane 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Poljane PL 02  O - območja okoljske infrastrukture Usmeritve s področja varstva narave: 

V fazi delovanja deponije je treba izvajati ukrepe za preprečevanje naselitve invazivnih vrst rastlin zaradi dovažanja 
gradbenih odpadkov in zemljine. Cerknico je treba zavarovati pred negativnimi vplivi delovanja deponije. Prepovedano 
je scejanje vode z deponije, razen primerno očiščene in brez sedimentov (še posebej drobnih frakcij sedimentov). 

 

Ravne pri Cerknem 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Ravne pri Cerknem RC 03  SK - površine podeželskega naselja Usmeritve s področja varstva narave: 

Nad Ravensko jamo, ki je odprta jama z nadzorovanim vstopom, naj se ohranja enako stanje kot doslej (nezazidano). 
 
Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Objekti morajo biti zgrajeni izven vedute na cerkev sv. Urha v enoti RC-04 CU 

Ravne pri Cerknem RC 04  CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

Usmeritve s področja varstva narave: 
Cerkev Sv. Urha naj se obnavlja v času, ko tam ni netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, ki naj se 
ne osvetljujejo. Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se okolica cerkve 
ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.  

Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti naravovarstvene 
usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

 

Reka 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Reka RE 01  SS - stanovanjske površine Usmeritve s področja varstva narave: 
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Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

Gradbeni posegi naj se načrtujejo v čim večji oddaljenosti od območja naravne vrednote Idrijca s pritoki. 

Reka RE 02  IG – gospodarske cone Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju arheološkega območja je potrebno opraviti predhodne raziskave, s 
katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko odstrani le pod 
nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. Izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev poizkopavalnih 
postopkov. 

Reka RE 06  IK - površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo 

Splošne usmeritve: 

Območje obstoječe ribogojnice. Dovoljene so ureditve za potrebe te dejavnosti.  

Reka RE 09  CD - druga območja centralnih 
dejavnosti 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Pri morebitnih sanacijsko vzdrževalnih delih na cerkvi Sv. Kancijana in pri urejanju njene okolice naj se upoštevajo 
naslednje usmeritve: dela naj se izvedejo na način, ki bo ohranjal ugodno stanje vrst netopirjev; dela naj se prilagodijo 
življenjskemu ciklusu netopirjev; morebitno urejanje okolice cerkve naj se izvede tako, da se ohranja drevesa, 
sklenjene mejice, grmovje in gozd in s tem ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem prostoru netopirjev. 
Neposredno pred posegom poda ZRSVN konkretne usmeritve. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja novih objektov ni dovoljena. 

 

Smučišče Cerkno 
Za celotno območje Smučišča Cerkno je potrebno pripraviti OPPN. Izjemi sta območji SC-03 BT ter SC-04 ZS, ki se urejata z RPN-ji. 
 
Pred sprejetjem OPPN in RPN je treba v vplivnem območju rastišč divjega petelina med Črnim vrhom in Blegošem razglasiti območje gozda s posebnim namenom. 
Območje gozda s posebnim namenom se določi na osnovi ugotovitev okoljskega poročila, ki je priloga tega odloka. Strokovne podlage za gozd s posebnim 
namenom oblikuje Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Z odlokom o razglasitvi gozda s posebnim namenom je treba 
opredeliti posamezne cone z različnimi režimi gospodarjenja z gozdom, prometnega režima ter rekreacijskih in drugih dejavnosti v gozdu z namenom varstva 
divjega petelina. Varstvo divjega petelina je treba vključiti tudi v načrte turističnega razvoja smučišča in hotela oz. v dejavnosti tako zimskega kot letnega turizma na 
tem območju. 
 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Usmeritve za RPN 

Gorenji Novaki SC 01  
SC 17 
SC 18 
SC 19 
SC 20 
SC 21 
SC 22 
SC 23 
SC 24 
SC 25 
SC 26 
SC 27 
SC 28 

G – gozdna zemljišča Splošne usmeritve: 

Poseganje v gozd ni dopustno. 

 

Gorenji Novaki SC 02  K2– druga kmetijska zemljišča Splošne usmeritve:  
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Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Usmeritve za RPN 

SC 29 
SC 30  
SC 31 

Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja 
in oskrbovanja smučišča. Postavitve zahtevnih, 
nezahtevnih, enostavnih in manj zahtevnih objektov za 
potrebe turistično-rekreacijske ponudbe ob smučišču je 
dovoljena samo po predhodni pripravi OPPN za celotno 
območje smučišča.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Vsi nadaljnji posegi morajo biti načrtovani tako, da ne 
bodo ogrozili oz. uničili lastnosti, zaradi katerih je območje 
varovano. Upoštevajo naj se usmeritve za zavarovane 
vrste in varovane habitatne tipe. 

Usmeritve s področja varstva vodnih virov: 
Na območju vodovarstvenih pasov na smučišču se ne 
smejo izvajati krčitve gozda. Smučarske proge naj se na 
območju vodnih virov omejijo na že obstoječe. 

Gorenji Novaki SC-03  BT - površine za turizem  Predviden RPN 

Splošne usmeritve: 

Območje se načrtuje kot enega glavnih turistično-
gostinskih območij ob smučišču Črni vrh. Na območju se 
načrtujejo javne površine. Prepovedano je ograjevanje 
objektov in preprečevanje dostopnosti do javnih površin.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Čim manjše poseganje v gozd, med novo pozidavo in 
gozdom je potrebno primerno zasaditi gozdni rob, 
ohranjati je potrebno starejša drevesa z dupli. 

Preprečuje se svetlobno onesnaževanje. Namestitev 
novih obcestnih svetilk se omeji na nujno potrebne 
lokacije. Svetilke morajo svetiti le pod vodoravnico in ne 
smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena - 
do 23. ure. 

Gorenji Novaki SC 04  ZS - površine za oddih, rekreacijo in 
šport 

 Predviden RPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju so dovoljena športna in otroška igrišča ter 
pripadajoči objekti za njihove potrebe. Vsa gradnja se 
prilagodi obstoječemu reliefu in krajinski tipologiji območja. 
Uporabljajo se naravni materiali – prednostno les. Brune 
niso dovoljene.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Vsi nadaljnji posegi morajo biti načrtovani tako, da ne 
bodo ogrozili oz. uničili lastnosti, zaradi katerih je območje 
varovano. 

Gorenji Novaki SC 07  BT - površine za turizem Usmeritve s področja varstva narave: 

Vsi nadaljnji posegi morajo biti načrtovani tako, da ne 
bodo ogrozili oz. uničili lastnosti, zaradi katerih je območje 
varovano.  
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Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Usmeritve za RPN 

Čim manjše poseganje v gozd na južnem delu obeh 
območij. Med novo pozidavo in gozdom je potrebno 
primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno 
starejša drevesa z dupli. 

Gorenji Novaki SC 08 ZS - površine za oddih, rekreacijo in 
šport 

Usmeritve s področja varstva vodnih virov: 

Gradnja je možna v skladu z Odlokom o varstvu vodnih 
virov. 

 

  

Gorenji Novaki SC 11  BT - površine za turizem Splošne usmeritve: 

Na območju je dovoljeno graditi le nastanitveni objekt, ki 
bo vezan na obstoječo restavracijo. Gradnjo objekta je 
treba omejiti na skrajni severni del parcel številka 347/9 
ter 348 (obe k.o. 2342).  

Ob izgradnji nastanitvenega objekta je kapaciteto čistilne 
naprave Smučarskega centra Cerkno treba ustrezno 
povečati. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Na južnem delu enote naj bo poseganje v gozd čim 
manjše. Med novo pozidavo in gozdom je potrebno 
primerno zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno 
starejša drevesa z dupli. 

V fazi OPPN je treba določiti prometni režim, ki ne bo 
dovoljeval dostopa na območje z avtomobili dnevnim 
obiskovalcem, prevoz gostom v turistični objekt pa naj bo 
organiziran tako, da bo dovoljen dostop samo za prevoz 
prtljage pri prihodu in odhodu, parkirišče pa se lahko uredi 
na območju obstoječega parkirišča (enota SC 16). 

Preprečuje se svetlobno onesnaževanje. Namestitev 
novih obcestnih svetilk se omeji na nujno potrebne 
lokacije. Svetilke morajo svetiti le pod vodoravnico in ne 
smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena - 
do 23. ure. 

Usmeritve s področja varstva gozdov: 

V primeru odstranitve gozda s funkcijo varovanja gozdnih 
zemljišč in sestojev ter zaščitno funkcijo na 1. stopnji je 
stabilnost zemljišč zagotoviti z drugimi ustreznimi ukrepi. 

Usmeritve s področja varstva vodnih virov: 

Gradnja je možna v skladu z Odlokom o varstvu vodnih 
virov.  

 

Gorenji Novaki SC 15  SP - površine počitniških hiš Splošne usmeritve: 

V okviru OPPN je treba določiti parcelacijo za potrebe 
izvedbe predpisane obvezne gospodarske javne 
infrastrukture ter parcel objektov. 

Usmeritve s področja varstva vodnih virov: 

Pred pričetkom gradnje je treba zagotoviti izgradnjo 
kanalizacije, ki se mora zaključiti s čistilno napravo ali 
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greznico na praznjenje. 

Gorenji Novaki SC 16  BT - površine za turizem Splošne usmeritve: 

Območje namenjeno turistični ponudbi smučišča. 
Lociranje objektov je dovoljeno ob obstoječi objekt žičnice. 
Objekte se lahko postavlja samo v sklopu smučišča. 
Ostalo območje se prednostno namenja parkiranju – 
parkirnim površinam oz. parkirni hiši.  

Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno čiščenje odpadnih 
voda. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Posegi v prostor naj se načrtujejo tako, da bodo čim manj 
posegali v gozdni prostor.  

Preprečuje se svetlobno onesnaževanje. Namestitev 
novih obcestnih svetilk se omeji na nujno potrebne 
lokacije. Svetilke morajo svetiti le pod vodoravnico in ne 
smejo oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena - 
do 23. ure. 

Usmeritve s področja varstva vodnih virov: 

Gradnja je možna v skladu z Odlokom o varstvu vodnih 
virov. 

 

 

Straža 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Straža ST 01  SK - površine podeželskega naselja Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Zaradi lege v odprtem prostoru naj se  tipologija 
maksimalno prilagaja krajinskim in arhitekturnim 
značilnostim tega območja. Ograjevanje območja ni 
dovoljeno razen ograjevanja okoliških travnikov z 
značilnimi ograjami za pašo živine. Arhitekturna tipika 
objektov naj se naslanja na značilno arhitekturo odprtega 
prostora.  

 

Straža ST 03  IG - gospodarske cone  Usmeritve s področja varstva narave: 

Prepovedano je vsako poseganje v obrežni pas in strugo 
Zaganjalščice. 

Vse odplake in komunalna infrastruktura morajo biti 
speljane na javno komunalno omrežje oz. preko čistilne 
naprave, neposreden iztok v Zaganjalščico ni dovoljen. 

Straža ST-04  CD - druga območja centralnih 
dejavnosti 

 Usmeritve s področja varstva narave: 
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Pri morebitnih sanacijsko vzdrževalnih delih na cerkvi Sv. 
Pavla in pri urejanju njene okolice naj se upoštevajo 
naslednje usmeritve: dela naj se izvedejo na način, ki bo 
ohranjal ugodno stanje vrst netopirjev; dela naj se 
prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev; morebitno 
urejanje okolice cerkva naj se izvede tako, da se ohranja 
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd in s tem 
ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem prostoru 
netopirjev. neposredno pred posegom poda ZRSVN 
konkretne usmeritve. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja novih objektov ni dovoljena. 

 

Šebrelje 
Na območju kmetijskih površin ob naselju Šebrelje  je treba ohranjati travniške površine v ekstenzivni rabi in ohrajevanje mejic in posameznih dreves v prostoru zaradi netopirjev.  

Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Šebrelje ŠB 01  SK - površine podeželskega naselja  Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Sadovnjake v okolici enote kulturne dediščine – sušilnice 
sadja je treba ohranjati. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Šebrelje ŠB 02  SK - površine podeželskega naselja Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Območje sanacije razpršene gradnje. V enoti naj se 
načrtujejo zelene javne površine.  

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju 
arheološkega območja je potrebno opraviti predhodne 
raziskave, s katerimi se pridobijo informacije potrebne za 
določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko 
odstrani le pod nadzorom oziroma z zaščitnimi 
arheološkimi izkopavanji. Izvedba posegov predpostavlja 
tudi zagotovitev poizkopovalnih postopkov. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim 
sevanjem: 

Obstoječi daljnovod, ki teče čez obravnavano območje, je 
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treba izvesti v podzemno. 

Šebrelje ŠB 03  SK - površine podeželskega naselja  Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Šebrelje ŠB 04  BT - površine za turizem Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Območje naj se ureja v skladu z arhitekturno in krajinsko 
tipiko.  

Usmeritve s področja varstva narave: 

Zaradi ugodnega stanja zavarovane vrste malega 
podkovnjaka je potrebno je ohranjanje gozda in gozdnega 
roba, med novo pozidavo in gozdom je potrebno primerno 
zasaditi gozdni rob, ohranjati je potrebno starejša drevesa 
z dupli in mejice. 

Preprečuje se svetlobno onesnaževanje. Namestitev novih 
obcestnih svetilk se omeji na nujno potrebne lokacije. 
Svetilke morajo svetiti le pod vodoravnico in ne smejo 
oddajati svetlobe v ultravijoličnem spektru. Reklamna in 
okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena - do 23. ure. 

 

Šebrelje ŠB 05  SS – stanovanjske površine  Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Šebrelje ŠB 10  CU - osrednja območja centralnih 
dejavnosti 

 Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Jurija naj se obnavlja v času, ko tam ni 
netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne odprtine, 
ki naj se ne osvetljujejo. Pomembno je ohraniti povezavo 
med zatočišči in prehranskimi habitati , zato naj se okolica 
cerkve ureja tako, da se ohranja drevesa, sklenjene 
mejice, grmovje in gozd.  

Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali 
rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti 
naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

Šebrelje  ŠB 11  SK - površine podeželskega naselja  Splošne usmeritve: 

Strnjena tipologija pozidave. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Šebrelje  ŠB 12  SK - površine podeželskega naselja  Usmeritve s področja varstva narave: 
Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

Šebrelje ŠB 15  CD – druga območja centralnih 
dejavnosti 

 Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja novih objektov ni dovoljena. 
Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na arheološkem 
najdišču je potrebno opraviti predhodne raziskave, s 
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katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev 
natančnih ukrepov varstva; dediščina se lahko odstrani le 
pod nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji; 
izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev 
poizkopavalnih postopkov. Možna je zahteva po 
prezentaciji arheoloških ostalin na mestu odkritja (in situ). 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Pri morebitnih sanacijsko vzdrževalnih delih na cerkvi Sv. 
Janeza Krstnika in pri urejanju njene okolice naj se 
upoštevajo naslednje usmeritve: dela naj se izvedejo na 
način, ki bo ohranjal ugodno stanje vrst netopirjev; dela naj 
se prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev; morebitno 
urejanje okolice cerkva naj se izvede tako, da se ohranja 
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd in s tem 
ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem prostoru 
netopirjev. neposredno pred posegom poda ZRSVN 
konkretne usmeritve. 

Šebrelje ŠB 17  SK - površine podeželskega naselja  Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju 
arheološkega območja je potrebno opraviti predhodne 
raziskave, s katerimi se pridobijo informacije potrebne za 
določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko 
odstrani le pod nadzorom oziroma z zaščitnimi 
arheološkimi izkopavanji. Izvedba posegov predpostavlja 
tudi zagotovitev poizkopovalnih postopkov. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Potrebno je ohranjati mejice in posamezna drevesa kot 
prehranjevalni habitat malega podkovnjaka. 

 

Trebenče 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Trebenče TB 01  BT - površine za turizem  Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranjati je treba gozdni rob in mejice. 

Trebenče TB 02  SK - površine podeželskega naselja  Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranja se lesnata vegetacija in sklenjene mejice, ki so 
pomembne kot habitat za netopirje. 
Posegi se načrtujejo izven območja vplivov vodotoka 
(potencialnega mokrišča). 

Trebenče TB 03  SS - stanovanjske površine Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Območje sanacije razpršene gradnje. V enoti naj se 
načrtujejo zelene javne površine. 

 

Trebenče TB 04  SK - površine podeželskega naselja  Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 
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V vplivnem območju enote kulturne dediščine je treba 
ohranjati zelene površine. Gradnja objektov ni dovoljena, 
razen ureditev za potrebe prezentacije kulturne dediščine.   

Trebenče TB 05  O - območja okoljske infrastrukture  Usmeritve s področja varstva narave 

Čim večje ohranjanje gozda, gozdnega roba in mejic za 
zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst za 
Natura 2000 območje malega podkovnjaka ter črtastega 
medvedka. 

Zaradi prisotnosti zavarovanih živalskih vrst je potrebno 
pridobiti soglasje ZRSVN. 

Trebenče TB 06  CD – druga območja centralnih 
dejavnosti 

 Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Gradnja novih objektov ni dovoljena. 
 
Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na arheološkem je 
potrebno opraviti predhodne raziskave, s katerimi se 
pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih 
ukrepov varstva; dediščina se lahko odstrani le pod 
nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji; 
izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev 
poizkopavalnih postopkov. 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Jošta naj se obnavljajo v času, ko tam ni 
netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne 
odprtine, ki naj se ne osvetljujejo. 

Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in 
prehranskimi habitati , zato naj se okolica cerkve ureja 
tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in 
gozd. Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali 
rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti 
naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

 

Zakriž 
Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

Zakriž ZA 01  SS - stanovanjske površine Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju se urejajo javne zelene površine za potrebe 
soseske in naselja.  

 

Zakriž ZA 03  SK - površine podeželskeg naselja Usmeritve s področja varstva narave: 

Cerkev Sv. Andreja naj se obnavlja v času, ko tam ni 
netopirjev. Pri obnovi naj se ohranijo preletevalne 
odprtine, ki naj se ne osvetljujejo. 

Pomembno je ohraniti povezavo med zatočišči in 
prehranskimi habitati, zato naj se okolica cerkve ureja 



OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                sprejeto              
 

26 I 37 

Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Usmeritve za OPPN Posebni PIP 

tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje, 
gozd ter posamezna drevesa z dupli v ekstenzivnih 
sadovnjakih.  

Pred začetkom kakršnihkoli vzdrževalnih ali 
rekonstrukcijskih del na cerkvi je potrebno pridobiti 
naravovarstvene usmeritve pri pristojnem ZRSVN. 

Zakriž ZA 07  SS - stanovanjske površine Predviden OPPN 

Usmeritve s področja varstva narave: 

Ohranja naj se gozd in mejice, zlasti na V robu parcele ter 
posamezna drevesa z dupli v ekstenzivnih sadovnjakih kot 
prehranjevalni habitat netopirjev.   

  

Zakriž ZA 08  SS - stanovanjske površine Predviden OPPN 

Splošne usmeritve: 

Na območju se urejajo javne zelene površine za potrebe 
soseske in naselja. 

 

 

Enote razpršene poselitve 
Šifraa Naselje Šifra območja Podrobnejša namenska raba Posebni PIP 

A 31 Straža pri Cerknem KE 08/A 31 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 32 Jazne KE 09/A 32 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.  

A 33 Plužnje KE 09/A 33 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva narave: 

Na obstoječih stavbnih zemljiščih je prepovedana pozidava na tistem delu enote, ki sega v poplavni pas reke 
Idrijce, v obrežno vegetacijo se ne sme posegati. 

A 35 Jazne KE 09/A 35 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.   

A 36 Jazne KE 09/A 36 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

V območju, ki posega v varovalni pas 110kV daljnovoda, se stanovanjski objekti ne smejo graditi. 

Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.   

A 38 Jagršče KE 08/A 38 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 
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Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 41 Jazne KE 09/A 41 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V vplivnem območju enote kulturne dediščine je treba ohranjati zelene površine. Gradnja objektov ni dovoljena, 
razen ureditev za potrebe prezentacije kulturne dediščine.   

A45 Jagršče KE 08/A45 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Hlevska gnojišča morajo biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v 
podtalnico.   

A 51 Straža pri Cerknem KE 08/A 51 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 56 Šebrelje KE 08/A 56 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.  

A 62 Otalež KE 09/A 62 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

V območju, ki posega v varovalni pas 110kV daljnovoda, se stanovanjski objekti ne smejo graditi. 

A 67 Lazec KE 09/A 67 A – površine razpršene poselitve Splošne usmeritve: 

Umeščanje novih objektov v enoto ni možno.  
A 80 Straža pri Cerknem KE 09/A 80 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva narave: 

Na obstoječih stavbnih zemljiščih je prepovedana pozidava na tistem delu enote, ki sega v poplavni pas reke 
Idrijce, v obrežno vegetacijo se ne sme posegati. 

Usmeritve s področja varstva pred poplavami: 

Zagotoviti je treba, da se posegi v prostor izvajajo v skladu 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 (Ur. l. 
RS, št. 89/08). Znotraj poplavnih območij je gradnja možna na osnovi predhodno izdelanih kart poplavne in z njimi 
povezane erozijske nevarnosti. 

A 83 Cerkljanski vrh KE 04/A 83 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.  

A 86 Cerkljanski vrh KE 04/A 86 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

V območju, ki posega v varovalni pas 110kV daljnovoda, se stanovanjski objekti ne smejo graditi. 

A 88 Cerkljanski Vrh KE 04/A 88 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva narave: 

Na obstoječih stavbnih zemljiščih je prepovedana je pozidava na tistem delu enote, ki sega v poplavni pas reke 
Idrijce, v obrežno vegetacijo se ne sme posegati. 

Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
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namenjenih bivanju. 

A 90 Straža pri Cerknem KE 09/A 90 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 93 Lazec KE 04/A 93 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.  

A 96 Straža pri Cerknem KE 09/A 96 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 99 Cerkljanski vrh KE 04/A 99 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.  

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 121 Cerkljanski vrh KE 04/A 121 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 124 Cerkljanski vrh KE 04/A 124 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 128 Cerkljanski Vrh KE 04/A 128  A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 129 Cerkljanski Vrh KE 04/A 129 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

25699 Cerkljanski vrh-Domačija Cerkljanski Vrh 1 
Zaščitijo in varujejo naj se zavarovane parcele oz. območje domačije. Vzpostavi naj se cezura. Potrebno je ohraniti 
vsebinski prostorski kontekst zavarovane enote z okolico.  

A 137 Podlanišče KE 04/A 137 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 143 Podlanišče KE 04/A 143 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 144 Podlanišče KE 04/A 144 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 
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Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico.  

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja. 

A 145 Podlanišče KE 04/A 145 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 153 Cerkno KE 06/A 153 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva pred poplavami: 

Zagotoviti je treba, da se posegi v prostor izvajajo v skladu 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 (Ur. l. 
RS, št. 89/08) Znotraj poplavnih območij je gradnja možna na osnovi predhodno izdelanih kart poplavne in z njimi 
povezane erozijske nevarnosti. 

A 155 Podlanišče KE 04/A 155 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico. 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja. 

A 185 Ravne pri Cerknem KE 01/A 185 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 190 Police KE 01/A 190 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Pred izvedbo vseh zemeljskih izkopov na območju arheološkega območja je potrebno opraviti predhodne 
raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva; dediščina se lahko 
odstrani le pod nadzorom oz. z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji; izvedba posegov predpostavlja tudi zagotovitev 
poizkopavalnih postopkov. Možna je zahteva po prezentaciji arheoloških ostalin na mestu odkritja (in situ). 

A 193 Ravne pri Cerknem KE 01/A 193 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico. 

A 203 Čeplez KE 06/A 203 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 206 Čeplez KE 06/A 206 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v najožji varstveni pas oz. ožji varstveni pas, je v skladu z odlokom o VVO gradnja 
prepovedana. Zagotoviti je treba odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi. Hlevska gnojišča morajo 
biti urejena tako, da ne predstavljajo nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico. 
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Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja. 

A 211 Gorenji Novaki KE 04/A 211 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 222 Cerkno KE 06/A 222 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 225 Podpleče KE 04/A 225 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 226 Cerkno KE 06/A 226 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 230 Zakriž KE 01/A 230 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 

V območju, ki posega v varovalni pas 110kV daljnovoda, se stanovanjski objekti ne smejo graditi. 

A 233 Labinje KE 06/A 233 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 234 Gorenji Novaki KE 04/A 234 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja zagotavljanja varstva voda: 

Na stavbnih zemljiščih, ki segajo v širši varstveni pas je treba vse objekte opremiti z nepropustnimi greznicami v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja.  

A 262 Gorenji Novaki KE 04/A 262  A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 273 Dolenji Novaki KE 06/A 273 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 281 Dolenji Novaki KE 03/A 281 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti.  

A 287 Gorenji Novaki KE 04/A 287 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 295 Dolenji Novaki KE 03/A 295 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

V območju kulturne dediščine je dovoljeno le vzdrževanje in prenova obstoječih objektov. 
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A 301 Gorenji Novaki KE 04/A 301 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 
Na parceli 37/1 KO 2342 so prepovedane gradnje novih objektov. 

A 303 Gorenji Novaki KE 04/A 303 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 309 Gorenji Novaki KE 04/A 309 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 311 Gorenji Novaki KE 04/A 311 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 313 Gorenji Novaki KE 04/A 313 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 320 Dolenji Novaki KE 04/A 320 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 330 Gorenji Novaki KE 04/A 330 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 334 Gorenji Novaki KE 04/A 334 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 341 Gorenji Novaki KE 04/A 341 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 346 Gorenji Novaki KE 04/A 346 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva kulturne dediščine: 

Novi objekti naj se v prostor umeščajo skladno s tradicionalnim načinom umeščanja objektov v celku. Dovoljena je 
gradnja objektov namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti ter z njo povezanih dopolnilnih dejavnosti ter objektov 
namenjenih bivanju. 

A 424 Cerkno KE 06/A 424 A – površine razpršene poselitve Usmeritve s področja varstva narave: 

Gradnja MHE ni dovoljena.  
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A 435 Cerkno KE 01/A 435 A – površine razpršene poselitve Splošne usmeritve: 

V enoti je gradnja dovoljena le s pozitivnim mnenjem geologa glede na predhodno izdelano geološko poročilo. 
 


