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OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje
PREDLAGATELJ: Andrej Maffi, župan
PRIPRAVIL/A: Občinska uprava - Nives Prijatelj, Metoda Humar
PRAVNA OSNOVA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1,
21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), Statut Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06 in Uradni list RS, št. 17/06, 70/07 in 93/15),
NAMEN: Novelacija temeljnega akta, v katerem so zbrana vsa določila občinskih predpisov,
ki se nanašajo na krajevne skupnosti (organizacija, način delovanja, financiranje ipd.).
POROČEVALEC: župan
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagam, da obravnava predlog Odloka o
krajevnih skupnostih, ter ga v prvem branju s predlogi in pripombami sprejme.

Andrej Maffi
župan

Priloge:
- Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči – I. branje z obrazložitvijo,

PREDLOG – I. BRANJE
Na podlagi 2., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65. in 66. člena Statuta Občine Kanal ob
Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 in Uradni list RS, št. 17/06, 70/07 in
93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne …………………… sprejel

ODLOK
o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organiziranje, delovanje in način financiranja krajevnih skupnosti v
Občini Kanal ob Soči.
2. člen
V Občini Kanal ob Soči so organizirane naslednje krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Anhovo – Deskle, z območji naselij: Anhovo, Deskle,
Plave, Ložice, Goljevica, Kamenca nad Ložicami, Zagora, Zagomila,
Paljevo, Prilesje pri Plavah, Gorenje Polje, Močila, Robidni Breg
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Srebrničeva ul. 18, 5210 Deskle
2. Krajevna skupnost Avče, z območjem naselja Avče
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Avče 26, 5213 Kanal
3. Krajevna skupnost Kal nad Kanalom, z območjem naselja Kal nad
Kanalom
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Kal nad Kanalom 111E, 5214 Kal
nad Kanalom
4. Krajevna skupnost Kanal, z območji naselij: Kanal, Gorenja vas, Ajba,
Čolnica, Gorenje Nekovo, Dolenje Nekovo, Krstenica, Jesen, Ravna,
Bodrež, Kanalski Vrh, Morsko
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Gradnikova ulica 3, 5213 Kanal
5. Krajevna skupnost Kambreško, z območjem naselja: Kambreško,
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Kambreško 12, 5215 Ročinj
6. Krajevna skupnost Levpa, z območji naselij: Levpa, Seniški Breg,
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Levpa 92, 5214 Kal nad Kanalom
7. Krajevna skupnost Lig, z območji naselij: Lig, Ukanje, Zapotok,
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Lig 31, 5213 Kanal
8. Krajevna skupnost Ročinj, z območji naselij: Ročinj, Doblar,
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Ročinj 93, 5215 Ročinj
3. člen

(1)Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih skladno s statutom
opravlja samostojno in ima pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja.
(2)Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Krajevna
skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi
razpolaga. Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajete v
proračunu občine.
(3)Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana občine (v
nadaljevanju: župan), so nični, vendar pa vsakokratni odlok o izvrševanju občinskega
proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna
skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
4. člen
(1)Krajevna skupnost ima svoj transakcijski račun, razen če svet krajevne skupnosti sklene,
da finančno poslovanje vodi preko občine.
(2)Krajevna skupnost ima pečat okrogle oblike.
(3)Krajevna skupnost ima krajevni praznik.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
5. člen
(1)Krajevna skupnost z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na
svojem območju sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, seznanja občinsko upravo s
problemi in potrebami svojih prebivalcev, daje mnenja in predloge ter neposredno opravlja
tiste naloge, ki so nanjo prenesene s statutom ali občinskimi odloki.
(2)Krajevna skupnost občinskemu svetu (v nadaljevanju: občinski svet) posreduje svoje
mnenje o posameznih vprašanjih, ki jih le-ta obravnava na svojih sejah.
6. člen
Krajevna skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne
in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so v planih krajevnih skupnosti in ji za to
sredstva na ustreznih postavkah odobri občina s sprejetjem proračuna. Naloge morajo po
obsegu in strokovnosti ustrezati kadrom oziroma znanju, s katerim krajevna skupnost
razpolaga.
III. ORGANI IN DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
7. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet), izvoljen v skladu
z zakonom in statutom.
8. člen
Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov:
1. Svet Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle šteje 11 članov.
2. Svet Krajevne skupnosti Avče šteje 5 članov.
3. Svet Krajevne skupnosti Kambreško šteje 7 članov.
4. Svet Krajevne skupnosti Kal nad Kanalom šteje 8 članov.
5. Svet Krajevne skupnosti Kanal šteje 11 članov.
6. Svet Krajevne skupnosti Levpa šteje 7 članov.
7. Svet Krajevne skupnosti Lig šteje 7 članov.
8. Svet Krajevne skupnosti Ročinj-Doblar šteje 8 članov.

9. člen
Za volitve članov v svete krajevnih skupnosti se v krajevnih skupnostih oblikujejo naslednje
volilne enote:
– v Krajevni skupnosti Anhovo-Deskle se oblikuje 8 volilnih enot:
1. Volilna enota: Anhovo, Robidni Breg (1 član)
2. Volilna enota: Gorenje Polje, Močila ( 1 član)
3. Volilna enota: Ložice, Goljevica (1 član)
4. Volilna enota: Plave (Vojkova ulica), Zamedveje, Vrtače (1 član)
5. Volilna enota: Plave (Ulica Ivana Gradnika), Zagora, Zagomila, Paljevo (1 član)
6. Volilna enota: Prilesje pri Plavah (1 član)
7. Volilna enota: Deskle (Cesta ob Soči, Ulica Črnce, Gregorčičeva ulica, Partizanska ulica,
Ulica Petra Skalarja, Ulica Talcev, Ulica Zalog) (3 člani)
8. Volilna enota: Deskle (Bevkova ulica, Srebrničeva ulica), Globno, Rodež (2 člana).
– v Krajevni skupnosti Avče se oblikuje 1 volilna enota:
1. Volilna enota: Avče (7 članov).
_ v Krajevni skupnosti Kambreško se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Kambreško (5 članov – Kambreško, Bevčarji, Brdo, Kras, Rog, Zarog,
Peršeti, Humarji in Močila)
2. Volilna enota: Srednje (2 člana – Srednje, Pušno, Avško)
– v Krajevni skupnosti Kal nad Kanalom se oblikuje 5 volilnih enot:
1. Volilna enota: Kal, Kačja Draga (3 člani)
2. Volilna enota: Cvetrež (1 član)
3. Volilna enota: Vrhavč, Okroglo, Bukvci, Trščaki (2 člana)
4. Volilna enota: Zabrdo, Ilovica, Žablje, Gomilnica (1 član)
5. Volilna enota: Koprivišče, Dol, Breg (1član)
– v Krajevni skupnosti Kanal se oblikuje 9 volilnih enot:
1. Volilna enota: Kanal (2 člana - Čargova ulica, Grajska cesta, razen št. 56, Gregorčičeva
ulica, Kidričeva cesta, Kolodvorska cesta, Partizanska ulica, Pionirska ulica, Staničeva ulica,
Trg svobode, Vojkova ulica)
2. Volilna enota: Kanal (2 člana - Gradnikova ulica, Grajska cesta št. 56)
3. Volilna enota: Ajba (1 član)
4. Volilna enota: Čolnica, Gorenje Nekovo (1 član)
5. Volilna enota: Gorenja vas (1 član)
6. Volilna enota: Krstenica, Jesen, Ravna (1 član)
7. Volilna enota: Morsko (1 član)
8. Volilna enota: Kanalski Vrh (1 član)
9. Volilna enota: Bodrež, Loge (1 član)
– v Krajevni skupnosti Levpa se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Levpa (4 člani)
2. Volilna enota Seniški Breg (3 članov).
V Krajevni skupnosti Lig se oblikujejo 3 volilne enote:
1. Volilna enota: Lig, (3 člani)
2. Volilna enota: Ukanje, Zapotok (2 člana)
3. Volilna enota: Kostanjevica (2 člana)
V Krajevni skupnosti Ročinj-Doblar se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Ročinj (5 članov),
2. Volilna enota: Doblar (3 člani)

10. člen
(1)Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe z večino opredeljenih glasov navzočih članov
(navadna večina) izvolijo člani sveta.
(2)Če predsednik svojih nalog ne izpolnjuje na pravilen način ali če izgubi zaupanje članov
sveta, ga lahko svet na predlog več kot četrtine članov sveta, z večino glasov vseh članov
sveta (kvalificirana večina) razreši, če hkrati izvoli novega predsednika. Predsednik z
razrešitvijo ne izgubi mandata člana sveta.
(3)Predsednik in člani sveta imajo pravico do sejnin in drugih prejemkov obračunanih
skladno s pravilnikom ali sklepom občinskega sveta.
(4)Funkciji predsednika in člana sveta sta nepoklicni.
11. člen
(1)Predsednik sveta zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega
sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi občinski svet.
(2)Predsednik sveta je odgovoren za zakonito in transparentno delovanje krajevne skupnosti
ter za izvrševanje sklepov sveta in finančnega načrta krajevne skupnosti.
(3)Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti ali nadomeščanje zaradi odsotnosti
ali zadržanosti lahko predsednik sveta pismeno določi namestnika ali pooblasti drugega
člana sveta.
12. člen
(1)Svet krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne
skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s
premoženjem skupnosti,
– sodeluje pri opravljanju javnih zadev opredeljenih v statutu občine.
13. člen
(1)Svet krajevne skupnosti dela na rednih ali izrednih sejah. Seje sklicuje predsednik sveta
praviloma na podlagi sprejetega letnega plana dela ali, če meni, da je sklic potreben, mora
pa jo sklicati, če to pismeno zahteva več kot četrtina članov sveta, če tako sklene občinski
svet ali sklic zahteva župan. Taki zahtevi za sklic seje mora biti priložen predlog dnevnega
reda in ustrezno gradivo. Če predsednik seje ne skliče v roku osmih dni od prejema pravilne
zahteve, jo lahko skliče predlagatelj, ki svetu lahko predlaga razrešitev predsednika ter
izvolitev novega.
(2)Članom sveta je treba poslati vabilo za redno sejo najmanj 5 dni pred sejo, za izredno sejo
pa najmanj 1 delovni dan pred sejo.
(2)Vabilo in dnevni red za sejo sveta mora biti istočasno kot članom sveta posredovano tudi
županu, ki ima pravico biti navzoč in razpravljati na seji, nima pa pravice glasovanja. Župan
lahko to pravico s pooblastilom prenese na podžupana ali direktorja občinske uprave. Vabilo
se posreduje tudi občinskim svetnikom, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne
skupnosti.
(3)O poteku seje se vodi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj:
– dnevni red seje,
– seznam prisotnosti,
– vsebinski del in zaključke/sklepe,
– datum in čas trajanja seje,
– predsedujočega in čas vodenja.
(4)Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče in do izvolitve novega predsednika vodi zadnji
izvoljeni predsednik, če pa to ni mogoče, jo skliče najstarejši član sveta. Izvod podpisanega
zapisnika mora predsednik sveta najkasneje v roku 7 dni po seji, na kateri ga je svet potrdil,
dostaviti občinski upravi, ki mora zapisnik v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij

javnega značaja, urediti in objaviti na spletni strani občine in, če je to možno, na spletnih
straneh krajevnih skupnosti ter na oglasni deski krajevne skupnosti.
(5)Za spise sej sveta med letom je zadolžen predsednik sveta.
14. člen
(1)Za delovanje sveta se uporabljajo določbe statuta in tega odloka ter smiselno določbe
poslovnika občinskega sveta. Svet krajevne skupnosti lahko določila navedenih aktov
povzame v obliki internih navodil za delovanje.
(2)Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev je sprejeta z večino
opredeljenih glasov navzočih članov razen, če statut ali ta odlok ne določata drugače.
15. člen
Delo krajevne skupnosti je javno, izključitev javnosti in način ravnanja z osebnimi podatki in
gradivi zaupne narave določa zakon, statut ter poslovnik občinskega sveta.
16. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo krajevnih skupnosti zagotavlja občinska uprava.
Sklepanje pogodb za naročanje svetovalnih, odvetniških in podobnih storitev je ne glede na
vrednost možno le s predhodnim soglasjem župana.
IV. FINANCIRANJE IN PREMOŽENJE
17. člen
Za financiranje krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance , o
financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
18. člen
(1)Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. Za
razpolaganje in upravljanje s premoženjem krajevne skupnosti se uporabljajo določbe
predpisov, ki urejajo razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine.
(2)Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki
urejajo financiranje javne porabe, oddajanje javnih naročil in določbe odloka o proračunu
občine.
19. člen
(1)Za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu
občine in iz drugih virov (razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, javni razpisi
ipd.).
(2)Višina sredstev občinskega proračuna namenjena za financiranje delovanja krajevne
skupnosti se določi ob upoštevanju naslednjih meril:
– število prebivalcev,
– površina,
– oddaljenost sedeža krajevne skupnosti od sedeža občine,
– število zaokroženih območij poselitve, ki vplivajo na višino stroškov delovanja.
(3)Vpliv posameznega merila določi občinski svet s sklepom.
(4)Ob sprejemanju proračuna se višina sredstev za delovanje in opravljanje nalog krajevne
skupnosti lahko korigira glede na proračunske možnosti. V proračunu se določi tudi obseg
drugih nalog, ki jih krajevna skupnost izvaja v proračunskem letu, pri čemer se upošteva tudi
druga merila (hribovitost, višinska lega poseljenih območij ipd.) in konkreten obseg nalog, ki
jih krajevna skupnost izvaja v proračunskem letu.
20. člen

Krajevna skupnost lahko pridobiva sredstva tudi v obliki donacij. Sredstva donacij, ki so bile
dane namensko, se evidentirajo ločeno, njihova poraba pa mora biti skladna z namenom, za
katerega so bila dana.
21. člen
Če se ugotovi, da krajevna skupnost očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če
se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko,
lahko občinski svet na predlog pooblaščenega predlagatelja razpusti svet krajevne skupnosti
in razpiše predčasne volitve.
V. NADZOR
22. člen
(1)Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja krajevne skupnosti z javnimi sredstvi in
premoženjem izvaja Nadzorni odbor občine.
(2)Nadzorni odbor občine je pristojen tudi za ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti
porabe proračunskih sredstev ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinska uprava mora občinskemu svetu predložiti v sprejem merila iz tretjega odstavka 19.
člena tega odloka najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka. Merila se pričnejo
uporabljati v proračunskem letu 2019.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob
Soči (Uradna objava časopis OKO, št. 1/95 in Uradne objave Primorskih novic, št. 13/98).
25. člen
Določila 8. in 9. člena tega odloka se začnejo uporabljati za prve redne volitve po uveljavitvi
tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ……………………
Kanal, dne …………………
Župan
Andrej Maffi

OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o krajevnih skupnostih v
Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju odlok):
V Statutu Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 in
Uradni list RS, št. 17/06, 70/07 in 93/15) je določeno, da organiziranje, delovanje in način
financiranja krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči ureja odlok, ki ga sprejme
občinski svet.

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
S tem odlokom želimo nadomestiti trenutno veljaven Odlok o krajevnih skupnostih v Občini
Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 20/96 in 13/89) ter novelirati temeljni akt,
v katerem so zbrana vsa določila občinskih predpisov, ki se nanašajo na krajevne skupnosti
(organizacija, način delovanja, financiranje ipd.).
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
s spremembami)
- 2. in 57.-66. člen Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03
in 17/06 in Uradni list RS, št. 17/06, 70/07 in 93/15).
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
V odloku so definirana imena posameznih krajevnih skupnosti, določene odgovornosti, ki
jih nosi, opredeljene njene naloge, organi in njihovo delovanje, določen način ravnanja s
premoženjem v lasti krajevne skupnosti in izvajanje finančnega načrta. V odloku je
določen tudi način izvajanja nadzora nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega odloka za Občino Kanal ob Soči ne bodo nastale nove
finančne obveznosti oziroma pričakujemo morda tudi zmanjšanje finančnih obveznosti za
delovanje svetov krajevnih skupnosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Prvi predlog je bil predhodno že v letu 2015 poslan v pregled vsem krajevnim skupnostim, z
namenom, da podajo svoje pripombe. Najprej se je odzvalo 5 od 8 krajevnih skupnosti.
Odziva nismo prejeli od KS Anhovo-Deskle, KS Lig in KS Kal nad Kanalom. Večina jih ni
imela pripomb na predlog odloka in se je z vsebino strinjala. Nato smo še s strani KS Kal nad
Kanalom prejeli pripombe. Vse prejete pripombe smo proučili in jih v največji možni meri v
pripravljenem gradivu tudi upoštevali.
Največ pripomb smo prejeli od KS Kanal. Predlaga, da ostanejo volilne enote kot so bile do
sedaj. Nismo pa upoštevali predloga KS Kanal, da se pripravi nov osnutek, da se črta dikcijo
v zvezi z javnimi naročili, češ, da niso kompetentni za njihovo izvajanje, da gre za
nerazumljiva merila za določitev financiranja (oddaljenost občinskega središča).
Glede na to, predvsem pri KS Kanal, v prvem predlogu tudi ni bilo bistvenih sprememb
glede notranje organiziranosti in tako tudi ne pričakovane racionalizacije, ki so bila na
področju lokalne samouprave pričakovana z ukrepi, ki jih uvedel Zakon o ukrepih za
uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki je stopil v veljavo 15.3.2015; ukrepi so
namreč usmerjeni v spodbujanje sprememb statusa krajevnih skupnosti.
Odgovori na predloge, vprašanja in pobude članov sveta KS Kana, ki so jih podali ob
obravnavi prvega predloga odloka v letu 2015, katere pa nismo upoštevali so:
1. Pravni posli iz tretjega odstavka 3. člena, dikcija je že v drugem odstavku 59. člena
statuta; so npr. nakup ali prodaja nepremičnin, ki niso vključene v letni načrt nabave in
prodaje, izvajalska pogodba za naložbo, ki ni predvidena v načrtu razvojnih programov
občine, itd…
2. Pripomba na 12. člen: že do sedaj krajevnim skupnostim statut in odlok, ni dajal posebna
pooblastila oziroma prenose nalog.

3. Pripomba na sedmo alinejo 12. člena: ZUUJFO spreminja Zakon o lokalni samoupravi
glede krajevnih skupnosti, ki izenačuje KS kot pravne osebe in tiste, ki niso. V našem
primeru ni sprememb, saj so krajevne skupnosti že sedaj opredeljene kot neposredni
uporabnik proračuna in podvržene vsej zakonodaji kot občina. Če pa bi bile npr. opredeljene
kot posvetovalno telo, bi se njihova vloga ne spremenila razen, da bi ne bile pravne osebe
Črtanje deveta alineje 12. člena in predvideti potrjevanje naročilnic na 3 mesece: nismo
upoštevali zaradi ažurnosti v računovodstvu in spremljanju izvrševanja proračuna.
19. člen: v 26. členu veljavnega odloka so merila oziroma kriteriji sledeči: »Sredstva iz
proračuna občine Kanal ob Soči pridobi krajevna skupnost na podlagi letnega plana in po
kriterijih, ki jih določa Občinski svet Občine Kanal ob Soči. Višina teh sredstev je odvisna od
proračunskih možnosti financiranja, obsega dela in programov, ki se uresničujejo v krajevni
skupnosti ter od števila krajanov.
Razdelitev sredstev za krajevne skupnosti iz proračuna občine se vrši po deležih: 7,9% KS
Avče, 26,8% KS Anhovo-Deskle, 8,5% KS Kal nad Kanalom, 6,7% KS Kambreško, 24,7%
KS Kanal, 8,6% KS Levpa, 7,7% KS Lig in 1% KS Ročinj-Doblar.«
Opredeljeni procenti so bili definirani na osnovi podobnih meril, kot so opredeljena v
predlogu.
Predlog odloka v prvem branju je bil tudi predmet obravnave seje občinskega sveta dne
2.7.2015. Pripombe svetnikov so bile sledeče:
KS Anhovo-Deskle naj bi obdržale isto število članov sveta, preveriti območja krajevnih
skupnosti (2. člen - naselja) in območje opredeliti bolj podrobno po naseljih oziroma zaselkih;
če se ne bo ohranilo volišč po zaselkih v KS Kanal je pričakovati še nižjo volilno udeležbo in
vsa volišča naj bodo invalidom dostopna, za Krajevno skupnost Kal nad Kanalom
predstavljen pisni predlog za 5 volilnih enot.
Odlok o krajevnih skupnostih se od leta 1996 ni spreminjal, v tem obdobju se nam znatno in
po vseh krajevnih skupnosti manjša število prebivalstva. Podrobneje smo analizirali in
primerjali obstoječo organiziranost po krajevnih skupnostih, glede na število prebivalcev po
naseljih oz. zaselkih (priloge). Pri pripravi predloga smo v občinski upravi tudi sledili
usmeritvam ministrstva v smeri iskanja racionalizacije. Zato predlagamo zmanjšanje števila
članov svetov krajevnih skupnosti na največ 11. Posledično bi lahko zmanjšali število volišč v
posameznih krajevnih skupnostih ob upoštevanju predvsem tudi enakomerne porazdelitve
oziroma zastopanosti le-teh znotraj območja občine.
Zaradi večjih predlaganih sprememb v predlogu Odloka o krajevnih skupnostih v Občini
Kanal ob Soči smo osnutek odloka objavili na spletni strani občine v trajanju od 10.6.do10.7.
2017 v pričakovanju da, pred ponovno obravnavo predloga Odloka o krajevnih skupnostih v
prvem branju, zainteresirana javnost poda mnenja, predloge in pripombe na osnutek; v času
javne obravnave in vse do danes nismo na osnutek prejeli nobene pripombe.

Andrej Maffi
ŽUPAN

PRILOGA 1

KRAJEVNA SKUPNOST

Prebivalci Prebivalci Člani
2014
20.03.2017 -staro

Člani
-račun.

Člane –
predlog

KRAJEVNA SKUPNOST ANHOVODESKLE

2188

2126

11

11

11

KRAJEVNA SKUPNOST KANAL

1984

1888

13

11

13

KRAJEVNA SKUPNOST ROČINJ –
DOBLAR

395

386

9

8

9

KRAJEVNA SKUPNOST KAL NAD
KANALOM

341

337

11

8

8

KRAJEVNA SKUPNOST LEVPA

324

309

8

7

7

KRAJEVNA SKUPBNOST AVČE

235

233

7

7

7

KRAJEVNA SKUPNOST LIG

183

178

9

7

7

KRAJEVNA SKUPNOST KAMBREŠKO

106

102

7

5

7

5.756

5.559

Opomba: Kriteriji za računsko opredelitev
Člani-računsko

Prebivalci
0-100

.

5

100-250

7

325-400

8

400-550

9

nad 500

11

PRILOGA 2
Naselja v krajevnih skupnostih

KS ANHOVO-DESKLE:
Anhovo
Deskle
Plave
Goljevica
Gorenje Polje
Kamenca nad Ložicami
Ložice
Močila
Robidni Breg
Paljevo
Prilesje pri Plavah
Zagora
Zagomila
KS KANAL:
Kanal
Ajba
Dolenje Nekovo
Gorenje Nekovo
Bodrež
Čolnica
Gorenja vas
Jesen
Krstenica
Ravna
Kanalski Vrh
Morsko
KS AVČE
Avče
KS ROČINJ-DOBLAR:
Ročinj
Doblar
KS KAL NAD KANALOM:
Kal nad Kanalom, Kačja Draga
Cvetrež, Lipce, Koren
Vrhavč, Okroglo, Bukovci, Trščaki
Zabrdo, Ilovica, Žablje, Gomilnica
Koprivšče, Dol, Breg
KS LEVPA:
Levpa
Seniški Breg
KS LIG:
Lig
Ukanje
Zapotok
KS KAMBREŠKO
Kambreško(Kambreško, Bevčarji,
Brdo, Kras, Rog, Zarog, Peršeti,
Humarji, Močila)
Srednje (Srednje, Pušno, Avško)

Število
prebivalcev
po naseljih
2126
78
1202
237
37
88
/
266
83
35
16
56
23
5
1888
1219
73
/
18
96
16
154
4
39
4
53
197
233
348
299
87
337

309
185
124
178
133
41
4
102

Izračuni z upoštevanjem števila prebivalcev in krajevnih skupnostih
5559:11=505, 36 preb/svetnika (večinske volitve) sedaj 5559:17=327 preb/svetnika

I. varianta (predlog v gradivu):
KS Anhovo – Deskle: 2126:505,36=4,21…3 svetniki
KS Kanal: 1888:505,36=3,74 ….3 svetniki
KS Ročinj-Doblar + KS Kambreško: 1 svetnik
KS Lig (178): 1 svetnik
KS Avče (233): 1 svetnik
KS Levpa (309): 1 svetnik
KS Kal nad Kanalom (337): 1 svetnik

II. varianta:
KS Anhovo – Deskle: 2126:505,36=4,21…4 svetniki
KS Kanal: 1888:505,36=3,74 ….4 svetniki
KS Lig + KS Ročinj-Doblar + KS Kambreško (666): 1 svetnik
KS Avče + KS Levpa + KS Kal nad Kanalom (879): 2 svetnika

III. variante:
KS Deskle + KS Lig (2304): 5 svetnikov
KS Kanal + KS Avče (2121)505,36=4,19 …..4 svetnike
KS Ročinj-Doblar + KS Kambreško: 666 …. 1 svetnika
KS Kal 337 + KS Levpa 309 = 646 ….. 1 svetnik
Potem bi pa lahko delili še znotraj krajevnih:
Npr.: KS Anhovo-Deskle
2 Deskle: spodnje Deskle+ Globno 1, Gorenje Deskle 1+Rodež 1
1 Ložice, Anhovo, Močila, Gorenje Polje, Robidni Breg, Goljevica
1 Plave, Prilesje pri Plavah; Paljevo, Zagora, Zagomila

Npr.: KS Kanal
2 Kanal
1 Gorenj Vas, Čolnica, Gorenje Nekovo, Ajba
1 Morsko, Kanalski Vrh, Bodrež

Ali po drugi varianti:
2 Kanal
1 Bodrež, Avče, Kanalski Vrh, Morsko
1 Gorenja Vas, Čolnica, Gorenje Nekovo, Ajba

Četudi bi ostali na sedanjem sistemu pa bi bilo potrebno člane svetov krajevnih
skupnosti in volišča po krajevnih skupnostih uskladiti, poenotiti in posledično se
število volišč tudi zmanjša.

