OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0003/2018
Datum: 12. 4. 2018

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 12. aprila
2018, s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, France Pirih, Radivoj Černe, Bruno Koncut, Simeon Kodelja, Miha Čargo,
Jože Valentinčič (Lig), Vladimir Kolmančič, Mira Bandelj, Risto Djurić, Tina Gerbec, Jože
Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Andraž Gregorčič (pri 1. točki dnevnega reda), Klelija
Dolenc, Hasib Brdar in Andreja Melink
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, mag. Iris Podobnik,
direktorica JSMGG (k 2. točki dnevnega reda) in Suzana Konec, direktorica medobčinske
uprave (k 3. točki dnevnega reda)
Novinarji: Karin Zorn, Vanja Trkman in Ambrož Sardoč
Sejo je sklical in 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 zapisnikov 23. redne in 5. izredne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo na zapisnika, v kateri so razpravljali Tina Gerbec, Risto Djurić
in Klelija Dolec.
Tina Gerbec je imela pripombo na zapisnik 23. redne seje in sicer v delu, kjer je bilo govora
o obrtni coni – sedaj je občina z menjalno pogodba končno prišla, na južnem delu v bližini
vasi, do ca. 7 hektarov zemljišč. Zanima jo ali je ta številka pravilna? Povedala je tudi, da je v
zapisniku, kjer je zapisano ime Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo
okolja, to napačno navedeno, kar se bo v zapisniku popravilo. Na zapisnik 5. izredne seje je
podala pripombo, naj se zapisnik dopolni, da je bil na seji podan predlog, da se za naslednje
leto v razpis za podelitev nagrad oziroma priznanj Občine Kanal ob Soči doda pogoj, da
mora predlagatelj nujno izbrati ali bo organizacijo oziroma posameznika predlagalo ali za
nagrado ali za priznanje in če slučajno izbere oboje, da se bo tak predlog izločilo. O
možnostih prekategorizacije v skladu z razpisom pa odloča komisija. Prosila bi, če se lahko v
zapisnik doda še to.
Direktorica občinske uprave ji je glede prve pripombe odgovorila, da se bo to v zapisniku
popravilo.
Rista Djurića je zanimalo, koliko zemljišč je občina dala v kamnolomu, da je dobila teh 0,7
ha. Zanima ga razmerje v metrih.
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Župan je v zvezi s tem povedal, da to ni edino zemljišče, ki ga je občina dobila od podjetja
Salonit Anhovo d.d., ampak je tu še Plac v Desklah. Občina je dobila tudi funkcionalno
zemljišče okrog blokov v Desklah, ki je bilo prej v lasti podjetja ter parcelo na Močilah, kjer bo
občina delala čistilno napravo. Metri so bili usklajeni. Odgovor se bo pripravilo do naslednje
seje.
Klelija Dolenc je imela pripombo na zapisnik 5. izredne seje občinskega sveta in sicer, da so
se svetniki glede na veliko število prejetih predlogov za priznanja in nagrade, odločili
drugače, kot člani Komisije za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe. V zapisniku tega
ni, zato prosi, da se ga dopolni. Pripombo se bo upoštevalo.
Za zapisnik 23. redne seje je glasovalo 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
Za zapisnik 5. izredne seje je glasovalo 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
Župan je za sejo predlagal naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Informacija o delovanju Zavoda za turizem Dolina Soče in možnost sodelovanja
občine Kanal ob Soči z zavodom (vključitev občine v skupno strategijo razvoja
turizma in možnosti priključitve Zavodu za turizem Dolina Soče).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške za leto 2017 in Poslovnem in finančnem načrut Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2018.
Poročevalec župna (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto
2018.
Poročevalec župan. (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto
2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in
cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
8. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cen pomoč na domu za leto 2018 Občine
Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Kadrovske zadeve:
– soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka,
– soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica,
– imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Kozara.
Poročevalec KMVVI
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Župan je povedal, da bo druga točka umaknjena z dnevnega reda, ker je zunanji
poročevalec zaseden in se seje ne more udeležiti.
Marko Bucik je predlagal, da bi se vse tiste točke, pri katerih bodo prisotni zunanji
poročevalci obravnavalo čim prej, tako da poročevalci ne bi čakali.
Predsedujoči je nato odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. S 15 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 razpravljali Simeon Kodelja, Risto Djurić, Bruno
Colavini, Marko Bucik, Radivoj Černe, Tina Gerbec, Miha Čargo, Bruno Koncut, Andraž
Gregorčič, Mira Bandelj, Hasib Brdar, Jože Valentinčič (Lig), Klelija Dolenc in Jože
Valentinčič (Deskle).
Simeon Kodelja je predlagal, da bi se v Kanalu, glede na dogodke (kraja v gasilskem
domu), ki so se zgodili v zadnjem času, montiralo dobre kamere. O tem se je že pogovarjal s
predstavniki policije v Novi Gorici ter z okrajnim policistom Samom Beridanom. Slednji je
predlagal, da bi bilo smiselno, da bi se eno vidno kamero postavilo na tržnico, na drugo
lokacijo pa še eno skrito. Dogovori potekajo tudi z osnovno šolo v Kanalu in pošto, da bi tudi
oni namestili kamere. Za pomoč pri nabavi kamer prosi tudi občino.
Župan je v zvezi s tem povedal, da se pri tem postavlja veliko strokovnih vprašanj, na katera
bo potrebno, pred namestitvijo, dobiti odgovore. Ta se nanašajo predvsem na varovanje
osebnih podatkov. Pridobiti bo potrebno širši konsenz, saj bodo s kamerami posneti vsi
občani, ki bodo hodili mimo.
Risto Djurić je imel dve vprašanji, za kateri je prosil, da se jih dobesedno zapiše v zapisnik.
Na vprašanja želi imeti odgovore, lahko ustno na sami seji ali pa da se mu pisno odgovori.
Želi, da odgovore dobijo tudi vsi ostali svetniki. Prvo vprašanje se nanaša na končan
vodovod na Okroglem. Vodovod je namreč končan že od junija lani. Sedaj bo skoraj eno leto
od tega in ti ljudje še vedno nimajo pitne vode. Občina denar vlaga, govori se o tem in onem,
kako bomo šli naprej, že končan vodovod pa je skoraj eno leto brez vode, da pa ne bo
pretiraval pol leta sigurno. To se mu ne zdi sprejemljivo, zato prosi za odgovor. Drugo
vprašanje pa se nanaša na ceno vrtca. Ko so svetniki sprejemali cene podražitve vrtcev, so
bili močno zavedeni. Tukaj se je govorilo, on je o tem tudi razpravljal v to smer, da je
podražitev previsoka in da se jo vsaj prepolovi. Potem pa, ko je postavil vprašanje, koliko
nekdo največ plačuje, da plačuje 30 % neke realne cene, je bilo s strani župana rečeno, da
se bo na položnicah dejansko poznalo ljudem za par EUR-ov, pa je sedaj teh par EUR-ov
postalo tudi 10 EUR-ov. Povedal je, da iz zanesljivih virov ve, da ste bili s strani služb na
občini obveščeni, da bo podražitev taka, da tisti, ki najmanj plačujejo, bo njihova položnica za
28 EUR-ov višja. Prišli pa smo tudi do zneska za 60 EUR-ov več za posameznika, tako da on
tukaj zahteva opravičilo oziroma pojasnilo svetnikom, da so bili dejansko zavedeni in so zato
izglasovali to podražitev.
Župan je povedal, da bi občina vedela za podražitev, ki bi bila višja od 60 EUR-ov in je na
občinskem svetu niti ne bi potrdili. Povedal je tudi, da bo ravnateljica sedaj poslala po
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razredih število ljudi in koliko so plačevali prej ter koliko bodo po novem. Poslala je odgovor,
v katerem je opisano tudi zakaj je prišlo do razlik. Razlike so nastale zaradi ZUJF-a, saj to
pomeni, samo od 1. 8. 2017 dalje, dodatnih 16.000 EUR-ov. Nekatere občine so to
preračunale na celo leto 2017, realna cena pa je po 1. 8. 2017. Razveseljujoče pa je to, da
se je finančna sposobnost staršev popravila in narasla med 3 in 5 %. Razlika je tudi v tem,
da so otroci v vrtcu od 8,2 do 8,7 ur in so to zelo dolga obdobja. Občina pa bo glede tega
pridobila točne podatke. Taka podražitev zagotovo ne pride v poštev. V dopisu, ki ga je
poslala ravnateljica je zapisano, da so se cene programov povečale. Rad bi dobil podatke po
razredih in koliko so starši v posameznem razredu plačevali prej in koliko bodo sedaj. Te
podatke bo potrebno preveriti. Občina je dolžna postaviti ceno vrtca in jo pred ljudmi
zagovarjati, saj so jih oni tja postavili.
Risto Djurić je povedal, da je en starš prej plačeval po 60 EUR-ov in je sedaj dobil položnico
za 105 EUR-ov. Zanima ga, koliko % je podražitev? Nekdo jim mora to razložiti. Ker se sveta
zavoda šole ni mogel udeležiti, je podal to vprašanje pisno. Šola namreč izkazuje 25.000
EUR-ov dobička in na korespondenčni seji je svet potrdil, da se bo ta denar namenilo za
investicije, istočasno pa se vrtec toliko podraži. Prav tako ima šola veliko neizterjanih dolgov
in če bi ves ta denar izterjali, bi imela šola 50.000 EUR-ov dobička in pri takem dobičku se
mu podražitev vrtca ne zdi smotrna. Meni, da so bili svetniki zavedeni.
Bruno Colavini je glede vode na Okroglem povedal, da je bil tam za novo leto. Od
tamkajšnjih prebivalcev je izvedel, da nimajo še števcev. On je šel potem do vodje režijskega
obrata, ki mu je povedal, da so števce najverjetneje pozabili vgraditi. Dogovorili so se, da
bodo to naredili takoj, ko bo vreme to dopuščalo.
Marko Bucik je povedal, da so se cene vrtcev dejansko močno povečale. Račun se je, pri
istih pogojih, s 93 EUR-ov povišal na 153 EUR-ov. Prav je, da se to preveri in uredi.
Radivoj Černe je povedal, da so o tem razpravljali tudi na sestanku Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Glede na dosedanje navedbe meni, da
je prav gotovo nekaj narobe, sicer se s temi cenami ne bi strinjali. To je potrebno preveriti in
dobiti odgovor.
Tina Gerbec je vprašala, kdaj bo objavljen javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva
v občini.
Župan je povedal, da se to zgodilo takoj po sprejemu rebalansa.
Miha Čargo je imel dve vprašanji. Zanimalo ga je, zakaj javne luči v Rodežu ne delajo.
Govorilo se je, da se bo delalo nekaj od optike. Še nekaj hiš ni označenih, prav pa je, da bi to
prišlo do vseh hiš. Koma je potrebno obvestiti, da se to uredi.
Župan je povedal, da je prav, da se seznam dopolni. Optika pa bo, ko bo speljan projekt
GOŠO.
Bruno Koncut je vprašal, kako je s parkiriščem na pokopališču v Prilesjem?
Direktorica občinske uprave je povedala, da občina še ni prišla do zemljišč.
Marko Bucik je povedal, da so tako na OK Salonit kot tudi na Društvu upokojencev Kanal
ugotovili, da se okrog šole v Kanalu in verjetno še kje drugje dogajajo čudne stvari. S tem
misli predvsem na dogajanja v prostorih KKM Kanal. Tam se dogajajo čudne stvari, vse te
stvari pa uhajajo v prostore telovadnice, kjer telovadijo otroci. Prostor, ki ga je uredila občina
in se napaja z elektriko in vodo iz šole, sedaj vodstvo kluba daje v najem Italijanom, da v
njem organizirajo zabave, klub pa s tem služi denar. Njemu se zdi to nesprejemljivo. Občina
je ta prostor uredila, da bi se v njem izvajal nek program, ne pa da bi se tam dogajale čudne
stvari, ki v Kanalu niso dobrodošle. Nad tem se zgražajo tudi prebivalci Kanala. Zdi se mu
prav, da bi se za enkrat ta prostor zaprlo, dokler ne bo zdravega vodstva, ki bo v njem
izvajalo zdrav program. Gre namreč za davkoplačevalski denar, zato je prav, da se to uredi.
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Župan je povedal, da se je požarna inšpekcija sama najavila. S strani občine je bil pri
pregledu prisoten Jurij Murovec, saj je občina lastnica tega prostora. Narejen je bil zapisnik in
nekaj pomanjkljivosti je potrebno odpraviti. Če je vse navedeno res, se je potrebno dogovoriti
z vodstvom kluba in narediti hišni red. Leta se je občina ukvarjala s tem klubom, ki je
namenjen mladim generacijam iz občine, da bi pridobili uporabno dovoljenje. Treba bo
postaviti pravila.
Andraž Gregorčič je povedal, da on s klubom nima nič, je pa slišal marsikaj, kaj se tam
dogaja. Strinja se s tem, da bi občina postavila pravila o tem, kaj je v teh prostorih dovoljeno
in kaj ni. Podobne stvari se že dalj časa dogajajo tudi v Desklah. Ni mu namreč vseeno, kaj
se v teh prostorih dogaja.
Risto Djurić je povedal, da on nekako predstavlja balinarski klub. Misli, da so imeli z
ravnateljico in tudi z društvom upokojencev Kanal že dva sestanka na temo o tem, kaj se tam
dogaja. Problem je prvi vhod, ki je skupen za društvo upokojencev, balinarski klub in civilno
zaščito. Tam je prosti vhod tudi do prostora KKM-ja in tam je postavljen tudi avtomat za
pijačo. Tukaj je izvirni greh. Tukaj se zbira mladina. Prepričan je, da bi bilo veliko bolje, o tem
so se tudi že pogovarjali, vendar je to s sedanjo mladino težko. Tam je namreč vedno vse v
smeteh in problem je, kdo bo to čistil. Prav je, da se v prostorih, ki jih imajo mladi dogaja nek
program, tudi če hodijo gor Italijani. Kar je on seznanjen ti vrtijo elektronsko glasbo in s tem
ni nič narobe. Meni pa, da jim je potrebno fizično onemogočiti prehod do tega prvega dela,
da bodo imeli vhod samo z zadnje strani. Tu se namreč zbirajo tudi otroci in je vse umazano.
Strinja pa se s tem, da mladina ne more početi kar hoče.
Simeon Kodelja je povedal, da je tam požarni izhod in se ga ne sme zapreti. Na sestanku
krajevne skupnosti je enkrat že predlagal, da bi se tisti del spodaj zaprlo. Vendar tudi to ni
možno, saj bi na ta način onemogočili stranski prehod v telovadnico. On je mnenja, da je
potrebno mladino "udariti po žepu" in to je edini način, ki jih bo spravil v red. Prav je, da se v
teh prostorih nekaj dogaja ampak tam je vedno vse zaparkirano in to največkrat z
italijanskimi avtomobili. Da o tem, kakšno stanje je tam naslednji dan niti ne govori. Prostor je
potrebno naslednji dan počistiti, tudi zato, ker je tam šola.
Marko Bucik je povedal, da se tudi on strinja s tem, da se tam izvaja nek program, je pa
proti temu, da bi mladina oddajala te prostore v najem.
Andraž Gregorčič je povedal, da se mu zdi prav, da je klub aktiven in da pritekajo vanj
sredstva, saj se bo na ta način lahko razvijal tudi v prihodnje. Njega ne moti, če tja prihajajo
ljudje od drugod. Prepričan je, da mladina prostorov ne oddaja v najem, ampak da Italijani
samo organizirajo dogodke, na policiji pa ima prireditev prijavljeno KKM Kanal. Glede tega ni
težav.
Mira Bandelj je povedala, da se sedaj pogovarjajo o KKM Kanal, pred tem pa so se svetniki
kar nekaj časa ukvarjali tudi s KKM Deskle. Skupni imenovalec pa so vedno stroški porabe
elektrike, smeti pa tudi kršenje javnega reda in miru. V kolikor bi se upoštevalo njen predlog,
da se ovrednoti vse stroške, ki jih imajo davkoplačevalci s temi skupnimi prostori in bi se jih
ovrednotilo pri dodeljevanju še dodatnih finančnih sredstev, bi mogoče začeli razmišljati v tej
smeri, da bi se bolj odgovorno obnašali do javnih prostorov. Poleg tega meni, da bi moral biti
pogoj za vsa društva, ki uporabljajo prostore v najemu, da imajo statut, v katerem bi bila
zajeta tudi pravila obnašanja. Sicer se društvom prostor v najem ne bi dalo.
Župan je pri tej točki svetnike spomnil, da je potrebno obravnavati tudi dopis - pobudo, ki so
ga prejeli s strani Lovske družine Kanal, glede nakupa hiše pri ambulanti. Dopis je bil
naslovljen na občinski svet, zato je bil svetnikom tudi posredovan. Zanj je najpomembnejše
to, da se lovci umaknejo iz spodnjih prostorov. To kar se sedaj tam dogaja, ne sodi v center
Kanala. Njegova želja je, da bi imeli lovci sodobne in primerne prostore. Lovci imajo izdelan
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finančni načrt, občinski svet prosijo za finančno pomoč, ki jo je ta pred leti že odobril ampak
se je potem spremenila lokacija. Upa, da je sedaj ta lokacija dokončna. Njemu se zdi tudi
prava, da se tudi omenjeno hišo uredi, že zaradi samega videza Kanala. Zato je predlagal,
da svetniki sprejmejo sklep, da se lovcem pomaga, tako da se jim odobri v letih 2018, 2019
in 2020 po 15.000 EUR, s tem, da bi občina, na 7.000 m² kmetijskih zemljišč, lahko uredila
vrtičke in jih dajala v najem občanom.
Simeon Kodelja je povedal, da so podatki navedeni v tem dopisu netočni, zato je zanj ta
pobuda brezpredmetna.
Mira Bandelj je povedala, da si tisti, ki niso iz Kanala niti ne predstavljajo, kje je ta hiša. Ona
jo je iskala po naslovu, ki je v dopisu napisan in je ugotovila, da je to le tekaj hiš stran od
dosedanje lokacije, to se pravi, da je to še vedno v samem centru Kanala. Zato se ji je zdela
tudi utemeljitev navzkrižna. Rada bi vedela, kje je ta hiša in če se z omenjeno lokacijo
strinjajo tudi ostali prebivalci Kanala. Ona namreč v imenu vseh ne more odgovarjati.
Marko Bucik je razložil, da je to prva stavba za zdravstvenim domom na desni strani, tik
pred vhodom na Vojkovo ulico, če prideš v Kanal iz smeri Nova Gorica.
Risto Djurić je povedal, da se on strinja s tem, da se lovcem pomaga. Občina in občinski
svetniki so že govorili o zemljišču v Ajbi in se je šlo tudi že v spremembo OPPN-ja. Tudi na
tem zemljišču je že obstoječa hiša in ni nič manjša od te, ki jo želijo lovci sedaj kupiti. To da
bi občina na tistem delu, kjer so kmetijska zemljišča naredila vrtove, se mu zdi malo neresno.
Ta zemljišča so namreč sedaj vsa poraščena z gozdom. Prav je, da se lovci izselijo iz
sedanjih prostorov, zato nima nič proti nakupu te hiše.
Marko Bucik je glede lokacije v Ajbi povedal, da so prišli do zaključka, da ima ta hiša izpust
samo v Sočo, medtem ko je pri tisti v Kanalu možem priklop na čistilno napravo in urejeno
tudi vso drugo infrastrukturo. Glede vrtov je povedal, da imajo že sedaj nekateri urejene
vrtove na tem zemljišču.
Hasib Brdar je povedal, da dosedanja lokacija ni primerna in zato se mu zdi prav, da se to
čim prej uredi. On bo to podprl.
Jože Valentinčič (Lig) je to prebral in pregledal in se mu to nikakor ne zdi najoptimalnejša in
najprimernejša rešitev. Omenjena hiša se mu zdi cenovno precenjena. Strinjal bi se s tem, če
bi imeli lovci že pridobljeno soglasje od direkcije, da bodo lahko tam nasipali in si uredili
priključek. Meni, da bodo to soglasje težko pridobili. Tudi on je za to, da se lovci izselijo iz
centra Kanala, saj je dosedanja lokacija popolnoma neprimerna. Vendar gre v tem primeru
že za četrto lokacijo o kateri svetniki razpravljajo. Slišal je tudi, da se veliko kanalskih lovcev
s to lokacijo ne strinja saj menijo, da je neprimerna. S tem predlogom se tudi on ne strinja.
Marko Bucik je povedal, da je on vodil skupščino, na kateri so se lovci soglasno strinjali s to
lokacijo, zato je bil ta predlog tudi sprejet.
Bruno Koncut je povedal, da ta zgodba traja že tri leta in v teh letih je ta že četrta lokacija o
kateri se govori. Prav je, da se lovcem pomaga, da se čim prej izselijo iz dosedanjih
prostorov. Se mu pa zdi projekt za 160.000 EUR utopičen.
Klelija Dolenc je prav tako mnenja, da se morajo lovci izseliti iz dosedanjih prostorov. Če se
oni strinjajo s predlagano lokacijo, bo ona to podprla. Soglasja bodo morali iskali sami.
Jože Valentinčič (Deskle) je vprašal, če se bo zdravstvo s tem strinjalo?
Župan je v zvezi s tem še enkrat poudaril, da gre za predlog lovcev. On gleda na to, s tega
vidika, kaj je dobro za občino in kaj bo občina s tem pridobila. Če bo kaj pridobila, je to samo
dobro, kako bodo pa oni to izpeljali in dobili vsa potrebna soglasja, je njihova stvar.
France Pirih je povedal, da se tudi on strinja s tem, da se lovci izselijo iz spodnjih prostorov.
Občina jih bo pri tem pomagala s tem, ko jim bo v treh letih nakazala 45.000 EUR, vrednost
celotnega projekta pa znaša 160.000 EUR. Skrbi ga, kje bo lovska družina dobila preostali
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denar, saj je bil na občnem zboru, kjer je bilo govora o tem, da lovska družina finančno komaj
"plava". Boji se tudi, da tam ne bodo pridobili ustreznih dovoljenj od direkcije. Zato ga
zanima, kdaj bo občina ta sredstva lovski družini nakazala, pred ali po pridobitvi vseh
dovoljenj. Njemu se zdi prav, da bi se najprej pridobilo dovoljenja in bi šele nato občina ta
sredstva nakazala.
Marko Bucik je glede sredstev povedal, da ima Lovska družina Kanal velik plus in iz tega
naslova bo vzela tudi kredit in ga tudi vrnila.
Po končani razpravi so svetniki sklepali o županovem predlogu. Glasovalo je 17 svetnikov. S
13 glasovi ZA in 3 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme sklep, da se Lovski družini Kanal odobri
finančna pomoč v višini 15.000 EUR letno, za leta 2018, 2019 in 2020, za namen pridobitve
in ureditve novih prostorov.
K 2. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Letnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške za leto 2017 in Poslovnem in finančnem načrut Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2018.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podali mag. Iris Podobnik, direktorica
JSMGG in Tina Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in
varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Risto Djurić in Simeon
Kodelja.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 15. seji dne 22. 3. 2018, sprejema letno
poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017.
2.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 v višini 51.025,89 EUR se na predlog
Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pusti nerazporejen.
Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja preteklih let v višini 246.329 EUR se na
predlog Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške razporedi za
namen financiranja delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v tekočem letu
2018 in prihodnjih letih.
3.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 15. seji dne 22. 3. 2018, sprejema
Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018.
4.
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Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani občin
ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2018, pri čemer znesek za posamezno občino
znaša:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Renče-Vogrsko
Vplačila bodo povečala
gospodarstva Goriške.

121.716,00 EUR
23.298,51 EUR
27.958,21 EUR
18.638,51 EUR
24.838,89 EUR
16.534,99 EUR
skupno

namensko

premoženje

Javnega

sklada

malega

5.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega sklada
malega gospodarstva v višini 204.349 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem,
vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Renče-Vogrsko

109.568 EUR
18.785 EUR
19.760 EUR
17.342 EUR
24.076 EUR
14.818 EUR

6.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi predloga Nadzornega sveta Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 14. seji dne 31. 1. 2018, za revidiranje
letnega poročila 2018 imenuje družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39,
2000 Maribor.
7.
Ta sklep velja takoj.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Suzana Konec, direktorica
medobčinske uprave.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Miha Čargo, Klelija Dolenc, Mira
Bandelj, Hasib Brdar, Risto Djurić in Andreja Melink.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet se seznani z letnim poročilom o delu medobčinske uprave občin Bovec,
Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
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K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto
2018.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve so podali Metoda Humar, občinska uprava,
Ljudmila Čibej Boltar, predsednica Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči ter Tina
Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Miha Čargo, Risto Djurić in Tina
Gerbec.
Svetniki so po opravljeni razpravi glasovali. Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S
13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za
leto 2018 s pripadajočimi prilogami.
2.
Sklep velja takoj.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto
2017.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Ljudmila Čibej Boltar, predsednica
Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.

Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in
cen storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči.
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 sodelovali Mira Bandelj, Hasib Brdar, Risto Djurić,
Klelija Dolenc, Marko Bucik, Andreja Melink, Jože Valentinčič (Lig) in Tina Gerbec.
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Jože Valentinčič (Deskle) je povedal, da je cena za m³ vode 25 EUR, kar se mu zdi veliko
preveč.
Mira Bandelj je gradivo pregledala. Zmotilo jo je, da so v obeh prilogah 7A in 7B vse cene
zapisane brez DDV-ja, ker se po Zakonu o varstvu potrošnikov iz leta 2004, smatrajo take
cene zavajajoče do potrošnikov. Na tej seji so bili priča zavajajočim cenam vrtca, zato je
prav, da se te cene v elaboratu popravi. Ona tega predloga glede podražitve, tudi glede tega,
kar je povedal župan, da se od sedaj dalje ne bo več upoštevalo odbitka okoljske dajatve, pa
tudi zaradi same kvalitete vode, ne bo podprla.
Hasib Brdar, da se na položnici pozna že ta odbitek in sedaj, ko bo sprejet ta elaborat bo
znesek na položnici samo še višnji. Res pa je, da občina v vodo vlaga ogromna sredstva in je
ta povsod draga.
Risto Djurić je povedal, da nekaterih stvari v tem elaboratu ne razume najbolje, saj je indeks
spremembe cen ponekod 87 %, ponekod 50 % oziroma 77 %. On tega predloga ne bo
podprl. Treba je namreč jasno doreči, koliko % bo podražila voda in koliko kanalščina.
Klelija Dolenc je povedala, da jo je pri pregledu tega gradiva, na strani 23, močno zbodel
indeks spremembe cen. Tam je namreč zapisan indeks 4050. Zanima jo, kaj to pomeni?
Marko Bucik je povedal, da se je udeležil sestanka Odbora za gospodarstvo, prostorsko
planiranje in varstvo okolja. Zanima ga, kolikšna bo sedaj razlika v ceni vode za štiri člansko
družino, kolikšen bo dvig zaradi ukinitve odbitka in kolikšen bo dejanski dvig cen. Prav je, da
bi vedeli, kolikšna bo nova cena.
Andreja Melink je povedala, da tudi ona tega predloga ne bo podprla. Tudi njej se zdijo te
cene previsoke ob tem da niti ne ve, kakšna bo ta cena in tudi glede na to, da v Ročinju voda
ni najboljše kvalitete.
Jože Valentinčič (Lig) je dal predlog, da glede na dejstvo, da imajo svetniki glede elaborata
toliko pripomb, da se o njem danes ne bi glasovalo in bi se ga ponovno obravnavalo na
naslednji seji, kamor se bo povabilo tudi vodjo režijskega obrata, da poda obrazložitve.
Tina Gerbec je povedala, da je primerjala lansko ceno oskrbe s pitno vodo s predlagano.
Letošnja cena s subvencijo znaša 0,63 EUR, lanska pa je bila 0,50 EUR, kar pomeni, da je
cena višja za 0,13 EUR.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje sklep, ki ga je predlagal svetnik Jože
Valentinčič (Lig). Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Predlagani sklep o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo se umakne z dnevnega reda
na naslednjo sejo.
K 7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cen pomoč na domu za leto 2018 Občine
Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Klara Golja, občinska uprava in
Radivoj Černe, predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018
1.
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Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k predlagani ekonomski ceni
socialnovarstvene storitve z vključeno dodatno zaposlitvijo, Pomoč družini na domu Doma
upokojencev Nova Gorica, v višini 18,15 EUR za efektivno uro.
2.
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za uporabnika
znaša 4,00 EUR za uro storitve.
3.
Sklep velja takoj.
K 8. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve:
- soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka,
- soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica,
- imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Kozara.
Poročevalec KMVVI.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Svetniki so glasovali o treh sklepih. Za sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške
knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica je glasovalo 15 svetnikov. 5 14 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
1.
Občina Kanal ob Soči daje soglasje k imenovanju Irene Škvarč, roj. 14. 10. 1969, stanujočo
Ulica Ivana Kosovela 21c, 5270 Ajdovščina, za direktorico Goriške knjižnice Franceta Bevka
Nova Gorica.
2.
Mandat direktorja traja pet let.
3.
Sklep velja takoj.
Za sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica je glasovalo
17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica
1.
Občina Kanal ob Soči daje soglasje k imenovanju Ester Košiček, mag.farm.spec., roj.
4.8.1965, stanujočo Pod Škabrijelom 41, Nova Gorica, za direktorico Goriške lekarne Nova
Gorica.
2.
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Mandat direktorja traja pet let.
3.
Sklep velja takoj.
Za tretji sklep o imenovanju predstavnika občine v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica je
glasovalo 17 svetnikov. S17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnika občine v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica
1.
V svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica se imenuje:
- Alenka Velušček, Gradnikova ulica 18, 5213 Kanal
2.
Mandat traja štiri leta.
3.
Sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 18.45.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Odbora za Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja,
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Nadzornega odbora
Občine Kanal ob Soči.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 24. redni seji, dne 12. 4. 2018, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
- na seji
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
- na seji
Sklep 3:
Potrdi se predlagani dnevni red.
- na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme sklep, da se Lovski družini Kanal odobri
finančna pomoč v višini 15.000 EUR letno, za leta 2018, 2019 in 2020, za namen pridobitve
in ureditve novih prostorov.
na seji
Sklep 5:
Sprejet je bil sklep o Letnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto
2017 in Poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za
leto 2018.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet se seznani z letnim poročilom o delu medobčinske uprave občin Bovec,
Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
- na seji
Sklep 7:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za
leto 2018 s pripadajočimi prilogami.
- na seji
Sklep 8:
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
-

na seji

Sklep 9:
Predlagani sklep o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo se umakne z dnevnega reda
na naslednjo sejo.
- na seji
Sklep 10:
Sprejet je bil sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
za leto 2018.
- na seji, uporabljati se začne s 1. 5. 2018
Sklep 11:
Sprejet je bil sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka
Nova Gorica.
- na seji
Sklep 12:
Sprejet je bil sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica.
- na seji
Sklep 12:
Sprejet je bil sklep o imenovanju predstavnika občine v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica.
- na seji
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