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INFORMACIJA O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV  
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) OBČINE KANAL OB SOČI 

 
 
V Občini Kanal ob Soči smo v letu 2013 pričeli s postopkom priprave sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta (OPN). Razlog za to je bil v tem, da veliko pobud za 
spremembo namenske rabe zemljišč, ki so jih občani podali med razgrnitvijo prejšnjega 
osnutka OPN, ni bilo mogoče več upoštevati zaradi postopkovnih pravil priprave OPN, pa 
tudi zato, ker je prvi postopek priprave OPN potekal razmeroma dolgo in so se med tem 
pojavile nove želje občanov ali podjetij. O pripravi sprememb in dopolnitev OPN je Občinski 
svet razpravljal na svoji seji dne 14.12.2013, o začetku priprave pa je kasneje župan v skladu 
z Zakonom o prostorskem načrtovanju sprejel sklep, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 
dne 17.5.2013.  
 
V maju 2013 smo s pozivom obvestili Krajevne skupnosti, zavode, podjetja in javnost o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN ter jih pozvali, da nam posredujejo predloge 
sprememb ali nove razvojne pobude, s katerimi bi želeli da se OPN spremeni ali dopolni. 
Obenem smo iz arhiva prejšnjega postopka povzeli pobude, ki jih tedaj ni bilo več mogoče 
upoštevati. Na podlagi podatkov zemljiškega katastra smo samoiniciativno oblikovali dodaten 
nabor za spremembo namenske rabe pri objektih v odprtem prostoru, ki so bili postavljeni 
pred letom 1967. Na podlagi pobude občana in lastnih ugotovitev pa smo dodatno pripravili 
tudi strokovno podlago, s katero smo preverili sedanje določitve stavbnih zemljišč ob reki 
Soči, ki glede na konfiguracijo terena ne morejo biti zazidljiva in jih je zato primerno izločiti iz 
območja stavbnih zemljišč. 
 
Skupno smo tako obravnavali 213 pobud za spremembo namenske rabe ali za druge 
spremembe OPN. Pri strokovni presoji teh pobud občina ni povsem avtonomna, ampak mora 
upoštevati veljavno zakonodajo ter smernice pristojnih državnih organov (»nosilcev urejanja 
prostora«). Zaradi tega nekaterih pobud ni bilo možno pozitivno ovrednotiti in uvrstiti v 
vsebino osnutka sprememb in dopolnitev. Tak primer so na primer pobude, ki se nanašajo 
na gradnjo stanovanjskih objektov izven naselij, v odprtem prostoru - Zakon o prostorskem 
načrtovanju in veljavna Strategija prostorskega razvoja Slovenije take primere »razpršene 
gradnje« obravnavata kot negativne pojave v prostoru in jih prepovedujeta, zato bi bila 
njihova uvrstitev v osnutek v nasprotju s predpisi, osnutek sprememb in dopolnitev OPN pa 
na ministrstvu zavrnjen. Na podlagi odločitev o primernostih je bilo v osnutek sprememb in 
dopolnitev OPN tako vključenih 155 pobud. 
 
V času po uveljavitvi OPN smo prejeli tudi precej pripomb v zvezi z izvedbenim delom odloka 
o OPN oziroma »prostorskimi izvedbenimi pogoji«, ki določajo pogoje za gradnjo objektov, 
njihovo velikost, oblikovanje…, in ki naj bi bili preveč rigorozni, preobsežni in težko razumljivi. 
Zaradi tega smo ponovno preverili določila izvedbenega dela odloka ter veliko določil 
poenostavili in skrajšali. Pri tem se zavedamo, da je težko ujeti idealno »sredino« med 
sprostitvijo zahtev in omejitvami – graditeljem se velikokrat zdijo ta določila preveč 



omejujoča, hkrati pa se pri objektih, ki v prostoru izstopajo, velikokrat sprašujemo zakaj odlok 
takih primerov ne preprečuje… 
 
V novembru 2013 je bil osnutek sprememb in dopolnitev OPN poslan vsem pristojnim 
državnim organom – »nosilcem urejanja prostora«, da k njemu podajo prvo mnenje, tako kot 
to določa Zakon o prostorskem načrtovanju. Predpisan rok za podajo mnenj je potekel 
26.12.2013, vendar nekateri organi svojega mnenja še niso podali. Ne glede na to so 
izpolnjeni vsi formalni pogoji za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN, zato smo se odločili, da se razgrnitev tudi izvede.  
 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN bo predvidoma 
izvedena med 3. februarjem in 5. marcem 2014, občinski svet pa ga bo predvidoma prvič 
obravnaval na februarski seji.  
 
Gradivo osnutka bo v celoti razgrnjeno na Občini Kanal ob Soči, javna obravnava akta pa bo 
predvidoma potekala v četrtek, 13. februarja 2014 v Kanalu. O poteku javne razgrnitve in o 
javni obravnavi bomo seveda obvestili javnost.  
 
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN načrtujemo v juniju letos. 
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