OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0004/2016
Datum: 2. 6. 2016

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 2. junija
2016 ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, Radivoj Černe, Bruno Koncut, Simeon Kodelja, Miha Čargo, Jože Valentinčič
(Lig), Mira Bandelj, Vladimir Kolmančič, France Pirih, Risto Djurić, Tina Gerbec, Jože
Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Andraž Gregorčič, Hasib Brdar, Andreja Melink in Klelija
Dolenc (pri 8. točki dnevnega reda).
Odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Vinko Medvešček, vodja
Režijskega obrata (k 7. in 8. točki dnevnega reda), Klara Golja, občinska uprava (k 6. točki
dnevnega reda), Radivoj Velušček, predsednik Društva OZA (k 2. točki dnevnega reda),
Darko Ličen, direktor Komunale d.d., Dario Rolih, vodja PE zbiranje in odvoza odpadkov ter
Matej Loncner, revizor (k 1. točki dnevnega reda), Mateja Mislej, v. d. direktorica Javnega
sklad malega gospodarstva Goriške (k 3. točki dnevnega reda) in Bruno Mihelj, RRA
Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (k 4. točki dnevnega reda)
Novinarji: Karin Zorn in Vanja Trkman
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan
Marko Bucik.
Prisotnih je bilo 16 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Risto Djurić.
Risto Djurić je imel pripombo na zapisnik 10. redne seje in sicer, da je potrebno v zapisniku
na peti strani dodati, da so bili na seji prisotni tudi prebivalci naselja Anhovo. Na šesti strani
pa je med razpravljavci dvakrat zapisano ime svetnika Marka Bucika, njegovega imena pa ni
med razpravljavci, kljub temu, da je pri točki razpravljal. Pripombi se bo upoštevalo.
Za zapisnik 10. redne seje je glasovalo 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
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Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja
s komunalnimi odpadki na področju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica,
MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
2. Seznanitev z ureditvijo obeležja "Kužno znamenje AZBEST".
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o Soglasju k letnemu Poročilu Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2015 in k Poslovnemu načrtu za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o delu Regijske razvojne agencije Severne
Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 10. redne seje)
5. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.
6. Razprava in sklepanje o Pravilniku o enkratnih denarnih pomočeh – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava in sklepanje o problematiki in programu vgrajevanja števcev.
Poročevalec (gradivo v prilogi 10. redne seje)
9. Razprava in sklepanje o DI-IP namakalni sistem in opredelitev cene vode za
namakanje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
10. Razprava in sklepanje o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v
Ustavo Republike Slovenije.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
11. Premoženjske zadeve.
Predsedujoči je predlagal, da bi se dnevni red spremenilo in sicer tako, da se prva in tretja
točka zamenjata, vse ostale pa bi ostale nespremenjene.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za tako spremenjeni dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
Potrdi se dopolnjen in spremenjen dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Soglasju k letnemu Poročilu Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2015 in k Poslovnemu načrtu za leto 2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podali Mateja Mislej, v. d. direktorica
Javnega sklad malega gospodarstva Goriške ter Tina Gerbec, predsednica Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Tina Gerbec in Hasib Brdar.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2015«.
2.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada za
malo gospodarstvo Goriške za leto 2016«.
3.
Ta sklep prične veljati takoj.

K 2. točki dnevnega reda.
Seznanitev z ureditvijo obeležja "Kužno znamenje AZBEST".
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Velušček, predsednik Društva
OZA.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Risto Djurić, Radivoj
Černe, Bruno Colavini, Simeon Kodelja in Marko Bucik.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja
s komunalnimi odpadki na področju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica,
MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve so podali Darko Ličen, direktor Komunale d.d.,
Dario Rolih, vodja PE zbiranje in odvoza odpadkov ter Matej Loncner, revizor. V imenu
Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja je obrazložitve podala
predsednica odbora Tina Gerbec.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Bruno Colavini, Hasib Brdar, Bruno
Koncut, Jože Valentinčič (Lig) ter France Pirih.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 glasom PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb
Komunala Nova Gorica d.d. z dne 18. 3. 2016.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
1.1 Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0351 €/kg.
1.2 Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1794 €/kg.
2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0120 €/kg.
2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1574 €/kg.
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3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0390 €/kg.
3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0091 €/kg.
4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0320 €/kg.
4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0061 €/kg.
2.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v
katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih izvaja javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki Komunala Nova Gorica d.d., najkasneje pa s 1. 7. 2016.
Četrto točko dnevnega reda se je prestavilo, zaradi zadržanosti poročevalcev, predstavnikov
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica. Svetniki so tako najprej obravnavali 5. in 6.
točko dnevnega reda.
K 5. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Bruno Colavini, Marko
Bucik, Simeon Kodelja, Hasib Brdar, Miha Čargo, Jože Valentinčič (Lig), Mira Bandelj, Tina
Gerbec, Radivoj Černe in Bruno Koncut.
Risto Djurić je povedal, da je minilo že eno leto odkar je dal prvič pobudo za postavitev
lamele za športni park Ložice v Desklah. Zanima ga, v kateri fazi je ta zadeva? Na območju
občine med Doblarjem in Podselom je ob cesti hiša, ki se ruši. Seznanjen je, da ima lastnika.
Ker gre mimo veliko turistov in je na tem delu možen dostop do reke Soče, se mu zdi
smiselno, da občina ugotovi, kdo je lastnik, da se to uredi. Glede izhoda na cesto v Ajbi
(hišne številke 15-22) je povedal, da je občina pred kratkim od Direkcije RS za infrastrukturo
prejela dopis, kjer je zapisano, da so vsi trije izhodi na cesto v Ajbi neustrezni zato se zanje
zahteva ureditev. Nakazane so začasne rešitve, s katerimi se on na nek način tudi strinja,
vsaj dokler se zadeve dokončno ne uredijo. V primeru, da se to ne uredi, ima direkcija
možnost zaprtja enega izhoda, s čimer pa se on ne strinja. Zato je prosil župana, direktorico
občinske uprave ter občinsko upravo, da se to čim prej uredi.
Župan je v zvezi z izhodi na cesto v Ajbi povedal, da potekajo pogovori z direkcijo. Občina se
bo trudila ohraniti vse tri izhode. V zvezi s postavitvijo tabel v Desklah je povedal, da so tudi
to že pregledali. Glede na to, da bi bila tabla postavljena ob državni cesti se bo najprej
vneslo predlog v elaborat, po potrditvi DRS-i pa izvedlo.
Bruno Colavini je opozoril na to, da so pri njih nekatere ceste (Krajc – Koprivišče, v vasi
Okroglo ter Hoje – Zavrh) v zelo slabem stanju. Na to je že opozoril tudi občinsko upravo, a
se zadev ni uredilo. Sanirati je potrebno udarne jame. Gozdarji so ga opozorili, da so tudi
nekatere makadamske ceste v zelo slabem stanju. Zanima ga ali jih bo občina sanirala?
Sedaj odvažajo posekane smreke in je cesta v zelo slabem stanju. Na tistem delu, kjer
Simobil postavlja oddajnik za sive lise, naj se s sanacijo še počaka. Dogovorjeno je bilo, da
bodo, ko bodo z deli zaključili, cesto povrnilo v predhodno stanje. Asfalt se zaradi težkih
tovornjakov lomi. Občina naj na Simobil pošlje dopis. Zanimalo ga je glede dovoljenja za
gradnjo sanitarij pri šoli. Radi bi namreč začeli graditi. Material imajo, samo dovoljenje jim še
manjka.
Direktorica občinske uprave Nives Prijatelj je povedala, da je občina v tem času od OŠ
Kanal dobila vlogo za vpis šolskega objekta v razvid. Ugotavlja se, ali ima objekt uporabno
dovoljenje, saj je osnovna stavba zgrajena pred letom 67. Ugotoviti je potrebno ali bo
potrebna sprememba gradbenega dovoljenja zaradi prizidkov in stopnišč, ki se jih je gradilo
po letu 67 ali se bo to uspelo rešiti tako, da se bo vrisalo objekt.
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Marko Bucik je povedal, da je bil pozvan s strani krajanov Kanalskega Vrha, da je potrebno
skozi vas umiriti promet. Prav bi bilo, da se pred vstopom v vas postavi dva ležeča policaja.
Prav tako je potrebno ležeči policaj postaviti tudi v vasi Bodrež. Opozoril je, da je asfalt na
delu cestišča, ko se zavije z glavne ceste proti marketu v Kanalu, v zelo slabem stanju. Ta
del ceste bo potrebno popraviti.
Župan je povedal, naj se za postavitev ležečih policajev na občino dostavi soglasja ljudi.
Simeon Kodelja je povedal, da prosi za odgovor na vprašanje, ki ga je postavil na 9. redni
seji. Tudi on sprašuje za ceste in sicer za staro cesto na Kanalski Vrh, ki je že nekaj časa ni
nihče vzdrževal. Enako velja tudi za cesto za Spodnje Nekovo.
Hasib Brdar je povedal, da bi se moral redar dosti več pojavljati in angažirati. V Desklah je
namreč veliko neregistriranih vozil. Občina ima odlok, zato naj se ta vozila začne umikati.
Miha Čargo je vprašal, kaj je s pošto v Desklah. Krajani Kanalskega Vrha so ga spraševali
za statiko objekta, če bo ta narejena do septembra, kot je obljubil župan. Enkrat je že
opozoril, da je pločnik v Anhovem v zelo slabem stanju in nevaren predvsem za invalide,
zato ga je potrebno čim prej popraviti. Opozoril je tudi na dopis, ki so ga prejeli glede
signalizacije za umiritev prometa na kolesarski povezava skozi Prilesje. Zanima ga, kaj se bo
s tem naredilo?
Župan je najprej podal odgovor glede pošte v Desklah. Povedal je, da je bil na to temo na
sestanku krajevne skupnosti v Desklah, na katerem sta bila prisotna tudi direktor Pošte
Slovenije in oseba, ki je pri njih odgovorna za selitev pošt. Oba sta tako članom krajevne
skupnosti kot tudi prisotnim svetnikom vse obrazložila. Padla je odločitev, da se pošta seli na
bencinski servis v Desklah. Glede Kanalskega Vrha je povedal, da je potrebno stvari urediti.
To se bo urejalo takrat, ko bo zadeva v proračunu. Potrebno se bo odločiti, kaj bo občina s
tem objektom počela. Glede pločnika v Anhovem se strinja, da ga je potrebno čim prej
sanirati. Glede dopisa, ki so ga prejeli s strani predstavnikov vasi Prilesje je povedal, da
glede tega potekajo pogovori, kaj ti ljudje želijo. Upa, da ne želijo, da se kolesarje odžene iz
vasi. Potrebno se bo tudi nekoliko prilagoditi. Povedal je, da naj tisti, ki so proti, to javno
povedo. Želi pa, da je promet skozi vas urejen. Lahko bi se postavilo opozorilne table za
umiritev prometa.
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da se je na dveh parkirnih mestih za marketom v Kanalu
z betonskimi cvetličnimi lonci zavarovalo hidrant. Te lonce vsak dan "premikajo" avtomobili in
so zato že vsi poškodovani. Predlaga, da se ta dva parkirna prostora zavaruje na drugačen
način, tako da bodo vozniki videli, da je tam ovira. Na istem parkirišču se pri kontejnerjih v
strugo reke Soče odlaga smeti. To je potrebno urediti.
Mira Bandelj je povedala, da v Ložicah pogrešajo tablo "vi vozite", ki je bila pred časom tam
že postavljena, a je bila premeščena v Plave. Meni, da je sedaj že čas, da se tablo vrne
nazaj v Ložice, kot je bilo takrat, ko so jo odpeljali, obljubljeno.
Tina Gerbec je povedala, da imajo tudi v njihovi krajevni skupnosti težave s cestami. V
aprilu, na sestanku krajevne skupnosti, so pregledali plan del in ugotavljali, kaj bi bilo
potrebno sanirati. Na sestanku je bil prisoten tudi delavec občinske uprave, ki je na občini
zadolžen za ceste. Obljubljeno jim je bilo, da se bo z deli začelo v mesecu maju, pa se to ni
zgodilo, zato je prosila, da se preveri, kaj se dogaja na tem področju, da se tista dela, za
katera so bila v proračunu zagotovljena sredstva, tudi izvedejo. Dala je pobudo za oprostitev
plačila komunalnega prispevka za spodbujanje gospodarstva. Zdi se ji prav je, da bi šla tudi
naša občina v smeri večjih spodbud za razvoj gospodarstva.
Radivoj Černe je povedal, da je potrebno na cesti do vasi Morsko urediti odvodnjavanje. Ob
večjih nalivih voda namreč odnaša travnik, zato naj se to čim prej uredi. Glede kolesarske
steze je povedal, da je bilo tja vloženega veliko truda in sredstev. Ne zdi se mu prav, da bi se
na ta način odganjalo turiste iz občine.
Bruno Koncut je povedal, da prebivalci Prilesja ne želijo kolesarjev skozi njihovo vas. Kako,
na kakšen način se bo to rešilo se ne ve. Smiselno bi bilo, da bi se točko na to temo
obravnavalo na eni od naslednjih sej občinskega sveta.
Simeon Kodelja je povedal, da kolesarji niso problem samo v Prilesju ampak tudi v Gorenji
vasi in drugod po občini. Ta problem se pojavi predvsem ob koncu tedna. Strinja se, da je v
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zvezi s tem problemom potrebno sprejeti nek sklep, ki naj velja za celotno občino in ne samo
za vas Prilesje.
Risto Djurić je povedal, da je pot po kateri se vozijo kolesarji javna pot in ne "privat"
zemljišče, zato v zvezi s tem ne potrebujemo nobenega sklepa. Rešitev vidi v tem, da se
skozi te vasi postavijo prometni znaki za umiritev oziroma ureditev prometa.
K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pravilniku o enkratnih denarnih pomočeh – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Radivoj Černe, predsednik Odbora
za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter Klara Golja, občinska uprava.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Marko Bucik, Hasib Brdar, Risto Djurić
in Simeon Kodelja.
Marko Bucik je povedal, da se nikakor ne more strinjati s 15. členom tega pravilnika, ki je po
njegovem mnenju za občane močno diskriminatoren in pristranski. Zahteval je, da se iz tega
člena črta tisti del, kjer je zapisano, če tako določi komisija.
Hasib Brdar je povedal, da se strinja s tem, da se ljudem, še posej otrokom, pomaga. Pri
vlagateljih naj se obvezno preveri tudi premoženje.
Risto Djurić je povedal, da pravilnik podpira, meni pa, da bi bilo prav, da se kontrolira
premoženjsko stanje vlagateljev. Dogaja se namreč, da nekateri posamezniki te stvari močno
izkoriščajo. Na te stvari morajo biti pozorne tako socialne službe kot tudi občinska komisija,
ne da bo prihajalo do zlorab. Preverjati je potrebno različna dokazila.
Simeon Kodelja je povedal, da mora biti komisija dosledna in se mora povezati z vsemi
inštitucijami, ki so v te zadeve vpletene. V tem primeru bodo pomoč dobili tisti, ki jo zares
potrebujejo.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Potrdi se Pravilnik za dodeljevanje Enkratne denarne socialne pomoči v Občini Kanal ob
Soči s pripombo na 15. člen.
2.
Ta sklep velja takoj.
K .4 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o delu Regijske razvojne agencije Severne
Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2015.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Tina Gerbec, predsednica
Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Bruno Mihelj,
predstavnik RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Risto Djurić in Hasib Brdar.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji

6

SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z delom RRA Severne Primorske d.o.o. Nova
Gorica za leto 2015.
K .7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Vinko Medvešček, vodja
Režijskega obrata.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Marko Bucik, Hasib Brdar,
Bruno Koncut in Jože Valentinčič (Lig).
Glasovalo je15 svetnikov. Z 10 glasovi ZA in 5 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Po skrajšanem postopku se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo v Občini Kanal ob Soči.
2.
Sklep začne veljati takoj.
K .8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o problematiki in programu vgrajevanja števcev.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Vinko Medvešček, vodja
Režijskega obrata.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Tina Gerbec Simeon Kodelja, Jože
Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Jože Valentinčič (Lig), Bruno Colavini, Risto Djurić, Hasib
Brdar in France Pirih.
Pri tej točki svetniki niso sprejeli nobenega sklepa.
K .9. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o DI-IP namakalni sistem in opredelitev cene vode za
namakanje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Bruno Koncut, Marko Bucik, Simeon
Kodelja, Hasib Brdar, Risto Djurić in Tina Gerbec.
Glasovalo je 16 svetnikov. Z 10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI so sprejeli naslednji

SKLEP
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projeta (DIIP) za projekt "Namakalni
sistem Gorenje Polje", ki ga je izdelala Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal, odgovorna za izdelavo Andreja Nanut, dne 25. 5. 2016.
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2. V NRP občine 2016-2019, ki je sestavni del rebalansa proračuna 2016:
- uvrsti nova naložba;
- spremeni veljavna naložba.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 230.422,12 EUR z DDV in se bo izvajala
skladno s časovnim načrtom od maja 2016 do decembra 2017.
4. Vire financiranja v letu 2017 zagotavljajo:
- Lastna finančna sredstva v znesku 41.551,53 EUR
- Sredstva EKSRP v znesku 188.870,59 EUR
Ime in priimek odgovorne osebe: Andrej Maffi, župan
K .10. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v
Ustavo Republike Slovenije.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar
v Ustavo Republike Slovenije
1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se strinja z mnenjem Strokovne skupine za pravico do
pitne vode, ki jo je imenovala Ustavna komisija Državnega zbora.

2. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči poziva Državni zbor Republike Slovenije, da do poletja
2016 sprejme spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da bo na najvišji ravni zapisana
neodtujljiva pravica do vode za vsakogar.
3. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči. Sklep se pošlje
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije.

K .11. točki dnevnega reda.
Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Simeon Kodelja, Hasib
Brdar in Klelija Dolenc.
Glasovalo je 16 svetnikov. S16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o odpisu dolga iz naslova najemnine in vodarine
1.
Odpiše se neizterljivi dolg iz naslova vodarine in najemnine in sicer za naslednje stranke v
zneske:
1. GOSTINSTVO DA-MA D.O.O., Pizzeria Plac Deskle ter GOSTINSTVO DA-MA
D.O.O., turizem, trgovina najemnina v znesku 11.863,98 EUR.
2. AHA PLASTIK d.o.o. vodarina v znesku 2. 676,34 EUR.
3. Stranka št. 14062 – fizična oseba vodarina v znesku 1.661,77 EUR.
2.
Sklep prične veljati takoj.

Seja je bila zaključena ob 19.45.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisnika Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 11. redni seji dne 2. 6. 2016, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
- na seji
Sklep 2:
Potrdi se dopolnjen in spremenjen dnevni red.
- na seji
Sklep 3:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2015«.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada za
malo gospodarstvo Goriške za leto 2016«.
na seji
Sklep 4:
Sklep o Elaboratu o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki
na področju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko.
- na seji
Sklep 5:
Potrdi se Pravilnik za dodeljevanje Enkratne denarne socialne pomoči v Občini Kanal ob
Soči s pripombo na 15. člen.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z delom RRA Severne Primorske d.o.o. Nova
Gorica za leto 2015.
- na seji
Sklep 7:
Po skrajšanem postopku se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 8:
Sklep o DI-IP namakalni sistem in opredelitev cene vode za namakanje.
- na seji
Sklep 9:
Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike
Slovenije.
- Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči. Sklep se
pošlje predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije.
Sklep 10:
Sklep o odpisu dolga iz naslova najemnine in vodarine.
- na seji
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