V občini je bil 11. oktobra 2012 sprejet in s 1. januarjem 2013 uveljavljen Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči. Že med pripravo akta so se pojavile pobude občanov z
novimi razvojnimi potrebami, ki pa jih zaradi predpisanega postopka priprave ni bilo več mogoče
upoštevati. Poleg tega so bili v tem času in po sprejemu akta na različnih področjih spremenjeni ali
sprejeti novi predpisi in nastopila nekatera nova dejstva. Zaradi tega se je občina odločila v postopku
sprememb in dopolnitev OPN preveriti podane razvojne pobude in akt uskladiti z novimi predpisi in
dejstvi. V postopku sprememb in dopolnitev so bile tako poleg morebitnih novih razvojnih pobud, ki so
bile podane v začetnem delu postopka, upoštevane tudi že podane pobude in pripombe, ki so bile
dane v času javne razgrnitve OPN. Poleg tega pa se je na podlagi dosedanje uporabe akta tudi
preverilo posamezne rešitve in se jih po potrebi predlagalo izboljšati.
Občina Kanal ob Soči je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN pripravila javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka SD OPN Kanal ob Soči. Ta je bil kot rečeno pripravljen na osnovi spremenjenih
stališč nekaterih nosilcev urejanja prostora, na podlagi zavzetih stališč do pripomb in predlogov ki so
bili podanih v časi javne razgrnitve OPN, ter večjega števila novih pobud. Vsebine sprememb in
dopolnitev se nanašajo na naslednje sklope:
- spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi že prejetih
razvojnih potreb, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče obravnavati, morebitnih novih razvojnih
potreb, ter preveritve oblik avtohtone poselitve,
- posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo
prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja
ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
- vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
- spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter
uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma
znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
- razširitev urbanističnega načrta Kanal z vključitvijo naselij Gorenja vas in Morsko.
Javna razgrnitev je namenjena sodelovanju javnosti v postopku prostorskega načrtovanja ter zbiranju
pripomb in predlogov k prostorskemu načrtu.
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN Kanal ob Soči bo potekala od 5. februarja 2014 do 7.
marca 2014 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal v poslovnem času občine.
Gradivo bo v tem času javno razgrnjeno tudi na spletni strani www.obcina-kanal.si.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 25. februarja 2014 s pričetkom
ob 16. uri v Kulturnem domu v Desklah.
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo svoje pripombe in predloge k spremembam in
dopolnitvam OPN, ki se razgrinjajo.
Pripombe in predloge k spremembam in dopolnitvam OPN je možno podati z vpisom v knjigo pripomb
na mestu javne razgrnitve, pisno po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal oziroma po e-pošti na naslov obcina.kanal@obcina-kanal.si. Rok za podajo pripomb poteče
zadnji dan javne razgrnitve, 7, marca 2014. Prav tako je pripombe in predloge možno podati pisno ali
ustno na zapisnik na javni obravnavi 25. februarja 2014.
Po zaključku javne razgrnitve se bo občina do pripomb in predlogov opredelila in v skladu s stališči
pripravila predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
Občina bo nato na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor podala vlogo za pridobitev 2. mnenja k
predlogu SD OPN. Mnenja podajo vsi pristojni nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani za podajo 1.
mnenj. Na podlagi 2. mnenj nosilcev urejanja prostora občina uskladi predlog SD OPN in ga pošlje v
sprejem občinskemu svetu. Odlok stopi v veljavo z objavo v uradnem glasilu.
Celoten postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta torej poteka po
naslednjih korakih:

1. Objava Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Kanal ob Soči,
OPN Kanal 09, Ur. l. RS, št. 43/2013 - (maj 2013)
2. Predhodna strokovna presoja podanih pobud (maj – september 2013)
3. Izdelava osnutka OPN - (september - november 2013)
4. Poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo 1. mnenje - (november 2013)
5. Pridobitev 1. mnenj in usklajevanje z nosilci urejanja prostora - (december – januar 2013)
6. Izdelava dopolnjenega osnutka OPN - (januar 2013)
7. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka (februar 2013)
8. Priprava in potrditev stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
9. Izdelava predloga OPN
10. Pridobitev 2. mnenj nosilcev urejanja
11. Pridobitev 2. mnenj nosilcev urejanja prostora
12. Izdelava usklajenega predloga OPN
13. Obravnava in sprejem OPN na občinskem svetu
14. Objava odloka v uradnih objavah

