OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0008/2016
Datum: 22. 12. 2016

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 22.
decembra 2016, ob 15. 30, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, Radivoj Černe, Bruno Koncut, Miha Čargo, Jože Valentinčič (Lig), Mira
Bandelj, Vladimir Kolmančič, France Pirih, Risto Djurić, Tina Gerbec, Jože Valentinčič
(Deskle), Marko Bucik, Klelija Dolenc (pri prvi točki dnevnega reda), Hasib Brdar, Andreja
Melink in Andraž Gregorčič (pri prvi točki dnevnega reda)
Odsotni člani občinskega sveta: Simeon Kodelja
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave in Metoda Humar, občinska
uprava, Ljudmila Čibej Boltar, predsednica Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči (k 2.
točki dnevnega reda)
Novinarji: Vanja Trkman in Ambrož Sardoč
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan
Marko Bucik.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za zapisnik 14. redne seje je glasovalo 14 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Razprava in sklepanje o Proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2017 in o Proračunu
občine Kanal ob Soči za leto 2018 – dopolnjen predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal on
Soči« – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
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4. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 13 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jože Valentinčič (Deskle), Miha
Čargo, Mira Bandelj, Hasib Brdar, Klelija Dolenc in Jože Valentinčič (Lig)
Jože Valentinčič (Deskle) je povedal, da so ljudje v Desklah zelo ogorčeni, ker bodo zaprli
banko. Zaprli so že pošto, sedaj bodo tudi banko in tako ne bodo imeli ničesar več. O tem je
že obvestil župana in podžupana. Seznanjen je s tem, da se bo na vodstvo banke poslalo
protestno pismo. Prosil je, da občina stori vse, da se to ne bi zgodilo.
Župan je v zvezi s tem povedal, da se s tem strinja, zato bo občina na vodstvo banke poslala
protestno pismo. Enaka bo tudi izjava za medije, če bo to potrjeno na občinskem svetu.
Predlagal je, da poleg njega protestno pismo podpišejo tudi vsi svetniki, da bo tako imelo še
večjo težo. Občina, v zvezi z namero o zaprtju banke, zahteva od vodstva banke jasne
odgovore. Presenečen je, da je bil on kot župan s to namero seznanjen zgolj s strani
občanov. Banko so namreč sanirali vsi državljani, sedaj ko je treba nuditi storitve pa ti isti
ljudje niso več dobri. To se mu ne zdi prav, zato je pismo napisano v nekoliko ostrejšem
tomu. Svetnike je prosil, da pismo podpišejo.
Miha Čargo je povedal, da je že v mesecu aprilu spraševal o tem, če je občina seznanjena z
informacijo, da se banko v Desklah zapira. Takrat ni dobil odgovora. Sedaj pa sprašuje, če je
občina seznanjena s tem, da naj bi se v Desklah v kratkem zaprlo tudi lekarno.
Župan je še enkrat poudaril, da je on o tem, da se banko v Desklah zapira, slišal zgolj od
občanov. Do danes občine o tem ni nihče obvestil. Govoril je tudi z direktorico goriških lekarn
in ni bilo govora o zapiranju lekarne v Desklah.
Mira Bandelj je povedala, da je svetnik Miha Čargo z namero o zaprtju banke v Desklah
občinsko upravo seznanil že v mesecu maju. Ona je bila popolnoma proti zaprtju pošte, ki je
imela preverjeno več prometa kot pošta v Kanalu in tudi boljšo dostopnost. Po nekaterih
podatkih naj bi imela tudi banka v Desklah večji promet kot banka v Kanalu. To je katastrofa,
ne samo zato, ker se na ta način izgubljajo delovna mesta, izgublja se namreč tudi center.
Ona je proti zaprtju banke, vendar tega pisma ne podpira, ker se ji ta nivo ne zdi primeren za
pogovor z direktorjem banke. Po njenem mnenju mora župan na vodstvo banke najprej
poslati vprašanje ali govorice o tem, da se bo v Desklah zaprlo pošto, držijo. Ne zdi se ji
korektno, da bi se na vodstvo banke pošiljalo protestno pismo zgolj na podlagi govoric.
Zanimalo jo je, zakaj se župan o tem ni pozanimal že prej?
Hasib Brdar je povedal, da se mu zdi to kar se dogaja z banko že smešno. Prav je, da
svetniki to protestno pismo podpišejo. Vsem komitentom banke pa bo svetoval, naj gredo k
drugim bankam. Drug problem v Desklah pa so garaže na Gregorčičevi ulici, ki so pokrite z
nevarnih azbestom. To je potrebno čim prej urediti.

2

Klelija Dolenc je vprašala, če je občina v zvezi z zaprtjem banke že ukrepala. Če se je o tem
že govorilo, potem bi se lahko pričakovalo, da je nekaj na tem. Prav bi bilo, da bi se župan
obrnil na vodstvo banke in se pozanimal, kaj je s tem ter se o tem pogovoril z direktorjem
banke. On je namreč tista odgovorna oseba, ki točno ve kaj se dogaja ter kaj se bo zgodilo.
Strinja se z dopisom, ga bo tudi podpisala, vendar meni, da to ni prava pot. Narobe se ji zdi,
da gre vse iz občine, ne glede na to ali je to v Desklah ali v Kanalu, saj je to slabo za celo
občino.
Župan je v zvezi s tem povedal, da je prvi korak to, da se bo na vodstvo banke poslalo
protestno pismo. Pričakuje, da bo občina potem s strani vodstva obveščena o tem, kaj se
dogaja.
Jože Valentinčič (Lig) glede banke meni, da banka komitentov, ki jih ima v Desklah ne
potrebuje. V Deskle je po njegovem mnenju potrebo pripeljati banko, katere solastnik je tudi
občina. Vsi komitenti bi morali potem preiti na to banko. Predlagal je, da bi se direktorja
banke povabilo tudi na občinski svet, da pove vzroke, zakaj se banko zapira.

K 2. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2017 in o Proračunu
občine Kanal ob Soči za leto 2018 – dopolnjen predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podali Ljudmila Čibej Boltar, predsednica
Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči ter Tina Gerbec, predsednica Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je prisotne seznanil s tem, da sta prispela dva amandmaja in sicer amandma, ki
ga je vložil svetnik Risto Djurić ter amandma, ki ga je vložil svetnik Miha Čargo.
Razprave pri tej točki ni bilo. Obrazložitve sta podala le predlagatelja obeh amandmajev.
Risto Djurić je želel, da se njegovo obrazložitev natančno zapiše v zapisnik zato, da ne bo
prišla ven zadeva kot včasih, ko je razpravljal o podobnih zadevah, da je on proti. Takoj na
začetku je povedal, da ni proti namakalnemu sistemu Gorenje Polje. Je pa že neštetokrat v
podobnih situacijah govoril in proučil zadevo. Amandma je vložil iz razloga, ker za namakalni
sistem občina nima zagotovljenih finančnih sredstev, razen 42.000 € v proračunu za leto
2017, kar pa ne zadostuje in to je razlog, da je on vložil amandma za avtobusno postajališče
Ajba. V ta namen se iz postavke za namakalni sistem Gorenje polje vzame 30.000 €, ki se jih
nameni za odkup potrebnih zemljišč, pripravo dokumentacije ter začetek gradnje s
premaknitvijo podpornega zidu za izgradnjo peš hodnika. V proračunu za leto 2018 se v
rebalansu zagotovi potrebna sredstva za nadaljevanje in končanje gradnje. Avtobusno
postajališče Ajba se že dvajset let, odkar ostaja ta občina, prestavlja iz leta v leto. Enkrat je
sicer že kazalo, da se bo stvari speljalo do konca, a se to žal ni zgodilo. Ostajamo vedno na
začetku, je pa dejstvo, da je bilo za dokumentacijo, meritve, parcelacije, razne komisije,
porabljenih kar nekaj sredstev. Natančne številke ne ve, misli pa, da se giblje blizu 20.000 €.
Ker za namakalni sistem, razen teh 43.000 €, občina nima zagotovljenih sredstev, on se je
pozanimal tudi na Ministrstvu za kmetijstvo. V letu 2018 razpisi sicer bodo, vendar iz izkušenj
zadrževalnika Vogršček, kjer je vpletenih več občin in ne samo ena, se to vleče že pet, šest
let in zadeva še vedno ne zaživi. On ne pravi, da občina ne bo uspešna, kadar bodo razpisi
za namakalni sistem in za kmetijstvo, vendar predlaga, da kadar bodo razpisi, ker je to
večina denarja 190.000 €, da se takrat z rebalansom uredi ta zadeva in se tako pelje
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namakalni sistem naprej. Sedaj imamo priložnost, da začnemo delati avtobusno postajališče
Ajba in upa, da ga bo občina enkrat tudi končala. Tudi, ko je on prebiral dokumentacijo
dejansko tudi v proračunu občine, ki je predviden za leto 2018 je iz sredstev državnega
proračuna in sredstev proračuna EU predvidenih samo 299.395 €,. Od tega so ta sredstva
namenjena za program LAS, za projekt EGB BIKE TRAIL, Pot miru in trg Kontrada. In ko se
odšteje te zadeve ugotovimo, da je za trg Konrtrada namenjenih 178.500 €, če to odštejemo
nekaj sredstev ostane za tiste projekte ter za namakalni sistem Gorenje Polje. V proračunu ta
denar definitivno ni predviden. Ne reče pa, da če bo razpis, da se ne bo dobil. Zato je potrkal
na vest nekaterih svetnikov ter apeliral, da se ta amandma podpre, da se avtobusno
postajališče, ki so ga začeli pred dvajsetimi leti enkrat tudi uredi.
Miha Čargo je povedal, da so ga mladi starši v Desklah prosili, če lahko zagotovi sredstva,
da bi se uredilo igrišče in igrala, da bi se njihovi otroci lahko varno igrali. Zato želi,da bi se ta
amandma podprlo.
Svetnik Hasib Brdar je obrazložil svoj glas. Povedal je, da daleč od tega, da ne bi podpiral
svetnikov Mihe Čarga in Rista Djurića. Vprašanje pa je, kje v Desklah se bodo postavila ta
igrala. Igrala so sedaj v slabem stanju in to igrišče je potrebno zapreti, saj je to nevarno za
otroke. S predsednikom KS Anhovo Deskle so se dogovarjali,da bi se očistilo staro
nogometno igrišče in bi se v ta namen zagotovilo 4.000 €. Glede postajališča v Ajbi pa je
povedal, da on sicer podpira, da bi se to zadevo enkrat uredilo, vendar ni za to, da bi se
sredstva vzelo s predlagane postavke. Poiskati jih je potrebno na drugi postavki v proračunu.
V nadaljevanju so svetniki najprej glasovali o amandmaju Rista Djurića. Glasovalo je 16
svetnikov. Z 8 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI predlagani amandma ni bil sprejet.
AMANDMA
AMANDMA – vlagatelj Risto Djurić, svetnik SD:
V proračunu za leto 2017 se zagotovi naslednja sredstva:
Postavka 13029003 Urejanje cestnega prometa
- Avtobusno postajališče AJBA 30.000 EUR
Sredstva se zagotovi s postavko 11029003 ZEMLJIŠKE OPERACIJE
Podpostavka 4110070 Namakalni sistem Gorenje Polje.
Župan je na amandma svetnika Mihe Čarga vložil nekoliko spremenjen amandma, zato so
svetniki najprej glasovali o županovem amandmaju. Glasovalo je16 svetnikov. Z 9 glasovi ZA
in 6 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
AMANDMA
Župan predlaga, da se zagotovi 4.000 € iz postavke 4130010 – Vzdrževanje občinskih cest
in objektov, preostala sredstva se bo poiskalo pri sponzorjih.
Ker je bil županov amandma potrjen, se o amandmaju Mihe Čarga ni glasovalo.
Za proračun je nato glasovalo 16 svetnikov. Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Z
11 glasovi ZA in 5 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2017 in
Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2018 vključno s pripadajočimi prilogami.
2.
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Sklep prične veljati takoj.
K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal on
Soči« – predlog I. branje.
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
Potrdi se prvo branje Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči".
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2017
Poročevalka direktorica občinske uprave Nives Prijatelj.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Hasib Brdar.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se program dela Občinskega sveta občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2017 s
predlogi in pripombami.
2.
Ta sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 16.30.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Nadzornega odbora.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 15. redni seji, dne 22. 12. 2016, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
-

na seji

Sklep 2:
Potrdi se predlagani dnevni red.
- na seji
Sklep 3:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2017 in
Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2018 vključno s pripadajočimi prilogami.
na seji
Sklep 4:
Potrdi se prvo branje Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči".
- na seji
Sklep 5:
Sprejme se program dela Občinskega sveta občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2017 s
predlogi in pripombami.
- na seji
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