
 
 

 
OBČINA KANAL OB SOČI                       PREDLOG       
Občinski svet 
 
 
Na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske 
novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 
__ seji dne ___ sprejel 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal) 

 
1. 
Sprejme se obvezna razlaga 41. in 42. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal 
ob Soči (OPN Kanal) (Uradni list RS, št. 98/2012), ki se glasi: 
 
V 2. odstavku 41. člena odloka je potrebno določbo »in podobno« razumeti tako, da je poleg 
konkretno navedenih omrežij gospodarske javne infrastrukture dovoljena tudi gradnja priključkov na 
vsa ostala omrežja javne infrastrukture, torej tudi dostopnih poti s priključkom na javno cesto.  
Šteje se, da izgradnja dostopne poti kot priključka na javno cesto ne predstavlja spremembe 
namenske rabe kmetijskega zemljišča, če ni možnosti za izvedbo poti po drugih nekmetijskih 
zemljiščih, če pot ne presega širine 3,0m, če se z njo ne bo ovirala kmetijska dejavnost na sosednjih 
kmetijskih zemljiščih in dostop do njih, in če se z njo ne bo uničila ali poškodovala obstoječa kmetijska 
proizvodna infrastruktura, kot so melioracijski in namakalni sistemi, poljske prometnice ipd.  
V primeru dvoma, ali so izpolnjeni navedeni pogoji, ugotovi skladnost nameravane gradnje omrežij 
gospodarske javne infrastrukture ali priključkov nanje z Občinskim prostorskim načrtom občina s 
soglasjem. 
 
V 5. odstavku 42. člena odloka je potrebno določbe v zvezi z gradnjo, rekonstrukcijo in povečevanjem 
kapacitete omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture razumeti tako, da je poleg konkretno 
navedenih omrežij gospodarske javne infrastrukture dovoljena tudi gradnja priključkov na ta omrežja 
javne infrastrukture, vključno z dostopno potjo s priključkom na javno cesto. 
Šteje se, da izgradnja dostopne poti kot priključka na javno cesto ne predstavlja spremembe 
namenske rabe gozdnega zemljišča, če ni možnosti za izvedbo poti po drugih negozdnih zemljiščih, 
če pot ne presega širine 3,0m, če se z njo ne bo oviralo dejavnosti na sosednjih gozdnih zemljiščih in 
dostopa do njih, in če se z njo ne bo uničila ali poškodovala obstoječa gozdna infrastruktura.  
V primeru dvoma, ali so izpolnjeni navedeni pogoji, ugotovi skladnost nameravane gradnje omrežij 
gospodarske javne infrastrukture ali priključkov nanje z Občinskim prostorskim načrtom občina s 
soglasjem po predhodno izdanem soglasju Zavoda za gozdove, ki se izda za poseg v gozd v skladu z 
Zakonom o gozdovih. 
 
2. 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN 
Kanal). 
 
3. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 
Kanal, dne ___ 
 

Župan    
       Andrej Maffi  
 
 
 
 
 



Obrazložitev 
 
Veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal) (Uradni list RS, št. 
98/2012) v 2. odstavku 41. člena določa dopustne prostorske ureditve na območju kmetijskih zemljišč 
(Enota urejanja prostora KGV z oznako PNRP: K). Pri tem med drugim določa, da se lahko gradijo 
omrežja javne infrastrukture s priključki nanje in kot primer navaja določena omrežja, določba pa se 
zaključi z besedilom »in podobno«. 
 
Besedilo 2. odstavka 41. člena je naslednje: 
Namembnost, osnovna dejavnost, dopustne prostorske ureditve  
(2) Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, gojenju živali ter 
pridobivanju rastlinskih ali živalskih proizvodov iz naravnega okolja in lovu. Pri tem imajo prednost 
oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja in razvija identiteto krajine. Na 
kmetijskih površinah lahko potekajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za 
kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. 
Dovoljene so le prostorske ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje 
kmetijstva in katerih namen je zagotavljanje osnovne kmetijske dejavnosti. Na območju kmetijskih 
zemljišč se lahko brez spremembe namenske rabe prostora načrtuje: agrarne operacije, gradnjo 
vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, gradnja omrežij gospodarske javne 
infrastrukture (cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s 
pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi s priključki nanje in 
podobno), posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, gradnja začasnih objektov, rekonstrukcije lokalnih cest, gradnja enostavnih pomožnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov ter gradnja 
pomožnih kmetijskih objektov – ograj in opor za trajne nasade ter opor za mreže proti toči. 
 
Poleg tega Odlok v 5. odstavku 42. člena določa dopustne gradnje za potrebe gospodarske javne 
infrastrukture na območju gozdnih zemljišč (Enota urejanja prostora KGV z oznako PNRP: G). Pri tem 
med določa, da se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave 
gospodarske javne infrastrukture, in kot primer navaja določena omrežja, določba pa se zaključi z 
besedilom »in podobno«. 
 
Besedilo 5. odstavka 42. člena je naslednje: 
Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture  
(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave 
gospodarske javne infrastrukture. Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, 
utrjene dostopne poti, železnice, mostovi, viadukti, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni 
sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in podobno, če pri tem niso 
prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov in funkcije gozda. 
 
V praksi se je odprlo vprašanje, ali OPN s tem omogoča tudi gradnjo priključkov na prometno 
infrastrukturo, to je dostopnih poti do objektov s priključkom na javno cesto, kar se v praksi velikokrat 
pojavi kot potreba. To vprašanje je pomembno v upravnih postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja, 
kjer se odloča na podlagi OPN. Neuradno stališče upravnega organa na Upravni enoti Nova Gorica je, 
da je določba nejasna in da na njeni podlagi ni mogoče nedvoumno dovoliti gradnje dostopne poti na 
območju kmetijskih ali gozdnih zemljišč. Zaradi tega se pojavlja potreba po natančnejši opredelitvi, kar 
je mogoče doseči z obvezno razlago te določbe odloka. 
 
Z obvezno razlago se besedilo 2. odstavka 41. člena pojasnjuje tako, da je iz njega razvidno, da se 
nanaša tudi na dostopne poti do novo predvidenih ali obstoječih objektov s priključkom na javno cesto, 
ter besedilo 5. odstavka 42. člena tako, da je iz njega razvidno, da se nanaša tudi na priključke na 
omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Zaradi omejitve površine poseganja na 
kmetijska in gozdna zemljišča ter ohranjanja proizvodne sposobnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč pa 
je obenem dodana razlaga, do katerega obsega oziroma pod katerimi pogoji taka dostopna pot ne 
predstavlja spremembe namenske rabe prostora (in je tako po določilih OPN možna). V primeru, da 
načrtovana dostopna pot ne izpolnjuje teh pogojev se šteje že za spremembo namenske rabe 
prostora, ki se lahko izvede le skozi postopek spremembe OPN. 
 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu in s tem postane sestavni del Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal). 



 
 


