Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07)
ter 30. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006 in
Uradni list RS, št. 70/2007, 51/2008), je župan Občine Kanal ob Soči, dne 23.07.2008
sprejel

Sklep
o pripravi občinskega prostorskega načrta Kanal ob Soči
(OPN Kanal 09)

1- Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN
Obstoječe prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana v Občini Kanal ob Soči
so zastarele in ne ustrezajo več novim potrebam razvoja v prostoru, pogojem urejanja in
zahtevam varovanja prostora. Občina za zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje
občanov, izboljšanje možnosti razvoja gospodarskih in družbenih dejavnosti ter
gospodarske javne infrastrukture potrebuje nov prostorski planski akt z upoštevanjem
naravnih in grajenih značilnosti prostora ter geografskega položaja občine.
2- Način pridobitve strokovnih rešitev
Prostorski razvoj v občini se načrtuje na podlagi predhodne analize stanja in teženj v
prostoru ter drugih strokovnih podlag. Potrebe in možnosti zanj se preverijo in utemeljijo
s pripravo posamičnih ali variantnih rešitev za predvidene zasnove prostorskega urejanja
naselij ali za druga območja urejanja. V kolikor se po izdelanih strokovnih podlagah
ugotovi, da je potrebno UN izdelati za kakšno naselje, se ga izdela.
3- Vsebina in območje OPN
OPN SE izdela v skladu z ZPNačrt in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). OPN se pripravi
za celotno območje Občine Kanal ob Soči, in sicer kot enovit prostorski akt, ki bo v
strateškem in izvedbenem delu nadomestil vsebine prostorskih sestavin vseh planskih
aktov občine.

4- Faze in roki za pripravo in sprejem OPN
Priprava akta bo potekala v naslednjih fazah in rokih:
faze postopka
izdelava, dopolnitev
1 strokovnih podlag in osnutka OPN
- vloge za smernice
- smernice nosilcev, odločitev o CPVO
2 priprava dopolnjenega osnutka OPN
- izdelava variantnih rešitev
- Izdelava okoljskega poročila in pridobitev ocena njegove
primernosti za javno razgrnitev

rok
december 08
december 08
januar 09
marec 09
april 09

3 sodelovanje javnosti
- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi
- javna razgrnitev OPN in OP ter javna obravnava

maj 09
junij 09

4 priprava predloga OPN
- priprava in potrditev stališč
- izdelava predloga OPN

julij 09
september 09

5 potrditev predloga OPN
- vloga za mnenje NUP
- Pridobivanje mnenj NUP
- potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje
- potrditev predloga OPN

oktober 09
oktober 09
november 09
november 09

6 sprejem OPN na občinskem svetu in objava v UL RS

december 09

5- Nosilci urejanja prostora (NUP)
Nosilci urejanja prostora, ki se vključijo v postopek ter sodelujejo pri pripravi OPN, so:
1.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
2.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje,
3.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z
vodami, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
4.
Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana,
5.
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
6.
Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
7.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana,
8.
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
9.
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
10.
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
11.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

DRSC, sektor za planiranje in analize, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Zavod RS za varstvo narave Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000
Nova Gorica,
Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica,
Zavod za gozdove, PE Tolmin, Izpostava Nova Gorica, Vipavska cesta 57,
5000 Nova Gorica,
Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
Javna agencija za železniški promet, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
Elektro Primorska, PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Telekom Slovenije, Stegne 19, 1000 Ljubljana,
Geoplin plinovodi, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000
Nova Gorica,
Občina Kanal ob Soči, Režijski brat,
Občina Kanal ob Soči poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva,
družbene javne infrastrukture lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa,
vodooskrbe, zbiranja in čiščenja komunalnih vod in druge infrastrukture
lokalnega pomena,
ter
drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se naknadno
izkaže, da jih je v postopek treba vključiti.

6- Obveznosti v zvezi s financiranjem OPN
Finančna sredstva za pripravo OPN zagotovi pripravljalec v okviru sprejetega proračuna
Občine Kanal ob Soči za leti 2008 in 2009.
7- Nosilci urejanja prostora (NUP)
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme župan. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na
spletnih straneh občine www.obcina-kanal.si in se ga posreduje ministrstvu za okolje in
prostor in vsem sosednjim občinam v Republiki Sloveniji.
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