Številka: 9000-0006/2016
Datum: 5.10.2016
OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI
ZADEVA: Sklepanje o pričetku postopka za spremembo imena naselja in območij naselij v
Občini Kanal ob Soči
PREDLAGATELJ: Andrej Maffi, župan
PRIPRAVIL/A: Občinska uprava
PRAVNA OSNOVA: Zakon o ustanovitvi občin ter določotev njihovih območij, Zakon o
lokalni samoupravi, Zakon o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb, Statut Občine Kanal ob Soči
NAMEN: uskladitev z zakonom in ureditev območij naselij in uličnega sistema
POROČEVALEC: Andrej Maffi, župan
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem sklep,
ki se ga bo oblikovalo na seji občinskega sveta.

Andrej Maffi
župan

Priloga:
-

obrazložitev

Obrazložitev:
Sedanje stanje naselij na območju občine je sledeče: Ajba, Anhovo, Ložice, Avče,
Bodrež, Čolnica, Deskle, Dolenje Nekovo, Doblar, Goljevica, Gorenja vas, Gorenje
Nekovo, Gorenje Polje, Jesen, Kal nad Kanalom, Kambreško, Krstenica, Kamenca nad
Ložicami, Kanal, Kanalski Vrh, Levpa, Lig, Močila, Morsko, Prilesje pri Plavah, Plave,
Paljevo, Ravna, Robidni Breg, Ročinj, Seniški Breg, Ukanje, Zagomila, Zapotok, Zagora.
V letu 2006 se je v Občini Kanal ob Soči zaključil postopek sprememb območij naselij in
ustanovitvi novih naselij za:
-

Ajbo (opredelili smo naselje Gorenje Nekovo, Dolenje Nekovo),
Anhovo (opredelili naselje Robidni Breg, Gorenje Polje, Močila, ložice, Goljevica in
Kamenca nad Ložicami)
Plave (opredelili naselja Prilesje pri Plavah, Paljevo, Zagora in Zagomila),
Gorenja vas (opredelili naselja Krstenice, Čolnica, Jesen in Ravna)

Pobude, izražene že v letih takoj po nastanku občine, v letu 1997, 1998 za opredelitev
naselja Srednje, in za ohranitev imen, z uličnim sistemom za:
-

naselje Kambreško z ulicami: Kambreško, Bevčarji, Brdo, Humarji, Kosi, Krsa, Močila,
Naravno, Peršeti, Podravno, Potravno, Rog in naselje Srednje z ulicami: Srednje,
Avško, Bajtarji, Bizjaki, Dugo, Gabrovlje, Hoste, Jazne, Kuščeri, Pušno, Široko,
Vogrinki, Zarog, ...

Pri pripravi predlogov se je predlagalo še:
- urediti naselja z ulicami v Kalu nad Kanalom, in v Levpi,
- naselje Plave z ulicami,
- naselje Avče z ulicam.
Za te predloge takrat po posvetovanju s krajani ni bilo pridobljenih pozitivnih mnenj, zato se
postopek ni nadaljeval.
Glede na sedanje stanje, predlagamo, da se ponovno odpre postopek in ugotovi volja
krajanov na posameznih območjih glede naselij (ulic v naseljih). V kolikor se za to odločimo,
se bo nadaljevalo postopke. Na podlagi zakona o določanju območij naselij in imen ter
imenovanju ulic oziroma preimenovanju naselij in ulic bo potrebno opraviti predhodno
posvetovanje z osebami iz območja, na katero se spremembe nanašajo. Posvetovanje bo
potrebno opraviti z objavo poziva k predhodnemu posvetovanju z navedbo načina in roka, v
katerem se vložijo mnenja, predlogi in pripombe z objavo na spletni strani občine in vsaj v
enem javnem mediju na območju občine, v trajanju najmanj 15 dni. Do prejetih predlogov in
pripomb, danih na posvetovanju, se bo moral občinski svet opredeliti ter o svojih stališčih
obvestiti javnost.
V postopku bodo vključene tako imenovane »udeležene osebe« in sicer polnoletne osebe, ki
imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno
bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež.

V nadaljevanju postopka, se bo pripravil predlog sprememb. Pred sprejetjem Odloka (odloka
o določitvi območja naselja oziroma odloka o določitvi imena naselja, bo potrebno najprej na
predlog sprememb pridobiti mnenje geodetske uprave o skladnosti predlagane ureditve s
predpisi, ki urejajo območja in imena naselij in pridobiti tudi vsa z zakoni in predpisi
zahtevana mnenja.
Prav tako se zavedamo, da je potrebno urediti ime občine in sicer odpraviti neskladnost
uradnega naziva občine z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11), ki v 2. členu določa, da se v
Republiki Sloveniji ustanovijo naslednje občine, ki obsegajo območja naslednjih naselij:
Kanal, na območju naselij (Ajba, Anhovo, Avče, Bodrež, Deskle, Doblar, Gorenja vas, Kal
nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, Levpa, Lig, Morsko, Plave, Ročinj, Seniški
Breg, Ukanje, Zapotok)
Če hočemo obdržati ime Občina Kanal ob Soči, za katero se prvi občinski svet takoj po
nastanku občine zavzel, je potrebno najprej spremeniti ime naselja Kanal v Kanal ob Soči in
nato nadaljevati postopek urejanja imena in območja (uskladiti seznam naselij).
Občinskemu svetu predlagam, da opravi razpravo o navedeni problematiki in s sklepom
opredeli do reševanja stanja: pričetka postopka preimenovanja naselja Kanal v Kanal ob
Soči in za preveritev pobud za spremembo naselij in ulic v KS Anhovo-Deskle, KS Kal nad
Kanalom, KS Kambreško, KS Levpa in KS Avče.

Župan
Andrej Maffi

