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ZAPISNIK 

SESTANKA ŽUPANA S PREDSEDNIKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI KANAL OB SOČI, ki je potekal 

v torek, 22.1.2013 v sejni sobi občine Kanal ob Soči 

 

Začeli smo ob 17. uri. 

Prisotni: župan Andrej Maffi, predsednica KS Avče Ljubomira Boltar, predsednik KS Lig Franc 

Urbančič, predsednik KS Kanal Marko Bucik, predsednik KS Levpa Aleksander Štrukelj, predsednik KS 

Kal nad Kanalom Anton Levpušček, predsednik KS Ročinj Simon Prinčič, predsednik KS Kambreško 

Anton Klemenčič in občinska uslužbenka Metod Humar. 

Predsednik KS Anhovo-Deskle Klemen Stanič se je opravičil. 

Dnevni red: 

1. Priprava proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2013. 

2. Razno. 

 

1. Župan predstavi izhodišča, ki so narekovala pripravo proračuna za leto 2013. Povedal je, da država 

na prihodkovni strani še dokaj tekoče nakazuje dotacije, vendar je problem, ker se občinam 

dodeljuje vedno več nalog in prejeta sredstva ne zadostujejo za izvrševanje teh nalog. 

Nadalje župan predstavi investicije, ki so neodložljive in morajo biti zajete v proračunu 2013: 

Najprej so tiste investicije, ki se sofinancirajo iz EU sredstev: Vrtec Kanal, Vodovod, kanalizacija in 

ČN Avče. Potem sta dve investiciji, ki sta že v izvajanju in se bosta financirali iz 23. člena ZFO: ČN 

Kal nad Kanalom in Parkirišča in kanalizacija Partizanska Kanal. Iz sredstev države bo financiran 

tudi nakup gasilskega vozila za potrebe PGD Kanal. 

V proračunu je tudi investicija v rekonstrukcijo javne razsvetljave v občini v višini 300.000 EUR, ki 

se bo tudi sofinancirala. Župan predstavi projekt, ki ga je izvedla GOLEA. Trajal bo do leta 2016 po 

projektu se bodo izvajale zamenjave javnih luči po sistemu najnujnejših zamenjav, tako da bomo 

imeli poenotene tipe luči v vsej občini in bodo v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju 

okolja. V teku je tudi investicija v Dom na Srednjem.  

V proračunu so rezervirana sredstva za Dom upokojencev v višini 500.000 EUR. Župan predstavi, 

zakaj so ta sredstva potrebna. Dom upokojencev Nova Gorica mora del oskrbovancev preseliti. 

Dom, ki bi ga imela občina Kanal ob Soči, bo lahko samo v primeru upravljanja s strani Doma v 

Novi Gorici, ker novih koncesij ni. 

Investicija v dezinfekcijo na vodovodih je nujna, ker imamo odločbe inšpektorja in ne želimo 

plačevati glob.  



Nakup delnic Hranilnice in posojilnice Vipava. Župan pove, da je to naša, brez tujih lastništev in da 

smo zato zainteresirani, da nakupimo delnice v višini 25.000 EUR. Banka bo na voljo ljudem. 

Nadalje so v proračunu še investicije kot je cesta v Okroglem, Vodovod in cesta Gorenja vas, 

avtobusno postajališče Ajba, širjenje ovinka v Britofu, ki je velikega pomena, ker moramo odpreti 

cesto za avtobusno povezavo z Italijo, potem je v proračunu še investicija v pločnik Globno ter 

sredstva za sofinanciranje regijskega centra za odpadke.   

Na postavki za dokumentacijo so sredstva za izdelavo študije za namakalni sistem Gorenje Polje in 

RTC Plave. Župan podrobno prestavi oba projekta in njuno upravičenost. Na postavki za 

dokumentacijo so še sredstva za dokumentacijo za kanalizacijo Ročinj ter za urejanje prostora. 

Župan po predstavitvi proračuna da besedo predsednikom KS.  

 

Predsednik KS Kanal Marko Bucik pove, da se za Kanal dela, in sicer se investicije izvaja 

sistematično, da pa bi opozoril na nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. 

Sanacija v ŠD Kanal – vodovodna napeljava v garderobah; Planinsko društvo je odprlo planinsko 

kočo in bi si želeli UV za čiščenje vode;  Na Kanalskem Vrh naj bi se dokončala investicija v 

vodooskrbo; želi, da se zaključi tudi investicija v Bodrežu; pripravila naj bi se dokumentacija za 

ureditev centra Kanala, sanacija poti mimo Petrucke (zid razpada), ureditev Kontrade, sanacija po 

poplavah v tem predelu; uredila naj bi se tudi cesta v Potravno, kjer domačini sami vlagajo v 

vzdrževanje – predlaga, da bi se v proračunu zagotovilo 5.000 EUR za betoniranje; iz vzdrževanja 

cest naj bi se uredilo tudi vhod v vas Bodrež. 

 

Predsednica KS Avče Ljubomira Boltar izpostavi problem vode in jo zanima, kakšna dezinfekcija je 

predvidena za vodovod v Avčah. Prosi, da bi se asfaltiralo cesto v Avšček. Župan pove, da je v tem 

predelu problem odvodnjavanja. Predsednica se strinja, odvodnjavanje je bilo delno že urejeno, 

vendar meni, da ne dovolj. Na pokopališču v Avčah bi bilo potrebno rušiti  prizidek k mrliški vežici, 

stari del vežice pa sanirati, načrt je že narejen. V vasi je dotrajan drog za zastavo in bi ga bilo 

potrebno zamenjati. Na cesti proti železniški postaji bi morali opraviti temeljito rekonstrukcijo. 

Kontejnerje za smeti jim stalno mečejo v potok, zato bi morali tam najti rešitev, mogoče osvetliti 

tisti prostor ali dati videonadzor. Dokončati bi bilo treba športni objekt v Avčah. Prosi še za nekaj 

materiala, za ureditev poti proti stezi za Downhill.  

 

Predsednik KS Lig Franc Urbančič pove, da je že v preteklem letu na občino prinesel ponudbo za 

zamenjavo oken na stavbi šole v Ligu, vendar od tega ni bilo nič. Okna so dotrajana, prostori pa se 

uporabljajo za volitve, pogrebščine, sestanke. Če se oken ne bo uredilo, v teh prostorih ne bo več 

volitev. Za cesto Ukanje je bilo v preteklem letu vse urejeno za preplastitev, 20.000 EUR sprejeto v 

proračunu, narejeni popisi, predračun, občina pa je dela ustavila. Župan pripomni, da dela ni 

ustavila občina, ampak župan in obrazloži, da se cest tako ne sanira, odločil se je, da ustavi 

preplastitev in naj se izvede krpanje v celotnem odseku do državne ceste. Predsednik pove, da je 

cesta na določenih delih razkopana, da je ponekod le še par cm asfalta. Obrazloži, da je bil vzrok 

za zaustavitev del marijaceljski kolač. Frane Goljevšček nasprotuje poimenovanju marijaceljski 

kolač in predlaga ime loviški kolač. Poklical je tudi predsednika KS in ta mu je samo povedal, da je 

kolač pekla Marija iz Lovišč in ga prodajala pri cerkvi. Frane je zapisal, da se predsednik strinja z 

njim in na občino poslal korupcijsko komisijo. Zaradi tega župan ne bi smel ustaviti del na cesti. 

Cesto bi morali priti pogledati strokovnjaki iz Nove Gorice, Marino ni strokovnjak.  



Dvorana v Ligu se nič ne spreminja, vse je tiho, ne ve se ali je urejeno lastništvo. Glede dvorane 

obrazložitev poda uslužbenka Metoda Humar. Pove, da je lastništvo urejeno, da je na Upravni 

enoti vloga za gradbeno dovoljenje, da pa so bili postopki pridobivanja lastništva  zelo težki in 

dolgotrajni in da se je s tem problemom na občini ukvarjalo več ljudi. Župan želi, da se glede 

dvorane usedejo s svetom krajevne skupnosti in s projektantom, vendar se predsednik Urbančič 

ne strinja in vztraja, da je projekt dober in naj tak ostane. Ne moremo poslušati želja vsakega 

posameznika. Problem v Ligu je kanalizacija, fekalije iz novega naselja pritečejo ven v Loviščah. V 

Ligu je kanalizacija zelo slaba. Sanirati je potrebno vodovod v Britofu in v Kostanjevici. Obnoviti bi 

morali streho in okna na mrliški vežici na pokopališču. V slabem stanju je cesta do cerkve, 

popraviti bi bilo potrebno zid v Zapotoku (ne ve, če je Marino sploh pogledal), urediti bi morali 

tudi temelje na mostu v Miščku. Pove, da se je v letu 2012 sanirala streha na objektu, kjer je 

trgovina, in da je on priskrbel ugodno kritino v Esalu. 

 

Predsednik KS Levpa Aleksander Štrukelj pove, da ni bilo narejenih investicij po planih v 

preteklem letu. Ureja se dokumentacija za vodovod, dezinfekcija na vodovodu Levpa. Ne ve pa, 

kaj namerava Vinko z vgradnjo vodomerov in izdelavo jaškov zanje. Lani se je v sušnem obdobju 

dovažala voda, vendar je bilo veliko slabe volje med ljudmi, ker so ostajali eni brez vode. 

Dokončati bi se morala sanacija ceste v Avšje, postaviti ograje. Vodovod je prioriteta, zato ni 

smiselno trajnejše urejanje cest, dobro bi pa bilo, da se po pluženju pregleda ceste in se jih 

pokrpa. Za cesto Hoje-Cvetrež bi bilo potrebnih 1.000 EUR za razširitev na določenih mestih. Rešiti 

bi bilo potrebno legalizacijo dela vežice na pokopališču. Ljudje sprašujejo, kam gredo sredstva od 

pobranih grobnin, ker bi bilo potrebo na pokopališču v Levpi zavarovati določene dele v etažah, 

narediti železne stopnice, krožni prehod zaradi varnosti. Želel bi tudi,da se v proračunu zagotovi 

sredstva za material, da lahko ljudje sami delajo.  

Župan potrdi, da se bodo sredstva zagotovila. Z Metodo obrazložita vsem predsednikom, da 

sredstva od pobranih grobnin ne zadostujejo niti za tekoče odvažanje odpadkov in vzdrževanje 

pokopališč. Nekateri predsedniki predlagajo povišanje grobnine, vendar se župan s tem ne strinja. 

 

Predsednik KS Kal nad Kanalom Anton Levpušček izreče najprej pohvalo glede zgodovinskega 

dogodka, ko so v Kal u dobili vodovod, spomladi bo dokončana še čistilna naprava. Kal bo tako 

urejen. Želje so, da se vodooskrba širi tudi v druge vasi in proti Levpi. Drugih investicij pa v Kalu ni 

bilo. Za Kačjo Drago prosi, da bi se naredil jašek s 4 priključki in hidrant, da bi se rešilo tamkajšnje 

ljudi z vodo. Priklop vode je potrebno urediti tudi na pokopališču. Za požarno varnost bi bilo 

potrebno priskrbeti 3 gasilske omare, dve za Kal in eno za Vrhavč. Pri prostoru KS bi bilo zaradi 

varnosti potrebno zamenjati leseno ograjo na balkonih, odpadajo tudi ploščice in omet. 

Predsednik ima že ponudbe. Podobno je tudi pri vhodu v šolo. V prostoru KS ni vhodnih vrat. 

Glede ekološkega prostora že potekajo dogovarjanja, vendar bi morali z dokončno ureditvijo 

počakati, dokler se ne uredi prostor pred trgovino. Na mesto, kjer so zdaj kontejnerji, bi morali 

pripeljati 2 kamiona tampona ali peska, da se to uredi. Prosi za redno čiščenje kanalov in 

propustov ob cestah, da se ne dela škoda. S tem se strinja tudi predsednik Štrukelj. Na cesti od 

Levpe do Avč so ovinki, ki so bili rezkani, spet gladki in bi morali to urediti, ker je nevarno. 

Ponekod bi bilo dobro postaviti varnostne ograje, to naj pregleda komisija za ceste in določi. 

 

Predsednik KS Ročinj Simon Prinčič prosi, da bi se dokončalo ureditev Doma V. Staniča, dvorišče 

pred domom in odvodnjavanje ter izolacija v kletnih prostorih. Metoda pove, da se je o tem že 



pogovarjala z nadzornikom Šavlijem in naj se uskladita predsednik ter nadzor za skupen ogled. 

Predsednik želi, da se ob igrišču zamenja nekaj drogov za mreže. Cesta v Zgornji Doblar: na 

začetku ceste takoj od državne ceste je zelo nevaren ovinek in bi ga bilo potrebno sanirati (slike je 

že poslal direktorici).  

 

Predsednik KS Kambreško Anton Klemenčič se zahvaljuje za investicijo v dvorano na Srednjem. 

Na objektu manjka glavni vhod, ker je zgnil. Vrata bi kupila KS iz denarja, ki ga je posodila za 

zamenjavo oken TD. Glede zimske službe sprašuje, zakaj se ne čisti ceste Pušno-Solarij. Cesta iz 

Volč je očiščena, ta del pa ne. Župan pove, da bomo vprašali na direkcijo.  

Predsednik prosi za dokončanje asfaltacije ceste na Rog (manjka še 70 m). Cesta Srednje- Avško je 

v obupnem stanju, potrebna bi bila prevleka v dolžini 700 m, ponekod je le še 2 cm asfalta. Na 

Kambreškem je problem  vode, ker v zgornjem delu vasi nima pritiska. Problem je tudi 

kanalizacija, ki pri iztoku zaudarja. Člani sveta KS zahtevajo asfaltacijo po vasi, vendar predsednik 

daje prioriteto kanalizaciji in vodovodu. Pod Avškim je cerkveno znamenje, ki je sicer v privatni 

lasti, vendar bi bilo potrebno obnove, ker je edino takšno znamenje v KS Kambreško. Za to obnovo 

prosi, da bi občina prispevala material.  

 

Župan pove, da material za delo občanov bo zagotovljen, vendar morajo občanom nabavo najprej 

odobriti predsedniki KS, šele nato župan, da ne bi prišlo do zlorab.  

 

Župan se je vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in zaželel, da bi lepo sodelovali tudi v naprej.  

 

 

Zaključili smo ob 19. uri.  

 

 

 

 

Zapisala: Metoda Humar 

 

 

        


