OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0004/2018
Datum: 24. 5. 2018

ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 24. maja
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,Vladimir Kolmančič, Mira Bandelj, Risto Djurić, Tina Gerbec, Klelija Dolenc, Jože
Valentinčič (Deskle),Marko Bucik, Andraž Gregorčič, Hasib Brdar inAndreja Melink
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta:Jože Valentinčič (Lig)
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Milka Zimic, ravnateljica OŠ
Kanal in Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle (obe k 1. točki dnevnega reda), Ester
Košiček, direktorica Goriške lekarne Nova Gorica (k 2. točki dnevnega reda), dr. Dejan
Valentinčič, koordinator statutarno pravne komisije (k 3. točki dnevnega reda) ter zaposleni v
občinski upravi.
Novinarji:Valter Pregelj
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 zapisnika 24. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v katerije razpravljala Mira Bandelj.
Mira Bandelj je povedala, da je dobila slabe kopije, tako da nekaterih stvari ni mogla niti
prebrati, kar je bilo njenih navedkov pa je podala dve pripombi in sicer, na strani pet je prišlo
pri njenem navajanju do tiskarske napake, kjer je zapisano »ne piti« je potrebno popraviti z
»ne biti«. Na strani deset pa bi bilo po njeno smiselno, da sepri zapisu cene koz izpusti in se
zapiše samo cene zavajajoče. Obe pripombi se bo v zapisniku upoštevalo in popravilo.
Za zapisnik 24. redne seje je glasovalo 16svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 24. redne 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.
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2. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška
lekarna Nova Gorica – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – II.
branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja občinske gospodarske javne službe zbiranju določenih vrst komunalnih
odpadkov Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava in sklepanje o Pravilniku za obračun storitev obveznih gospodarskih javnih
služb ravnanja z odpadki.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Razprava in sklepanje o določitvi cene in subvencije prevoza pitne vode v Občini
Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
10. Razprava in sklepanje o potrditvi Cenika posebnih storitev Režijskega obrata.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
11. Kadrovske zadeve.
– Imenovanje OVK Občine Kanal ob Soči
Poročevalec KMVVI (gradivo v prilogi)
12. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Bruno Colavini, Risto Djurić, Klelija
Dolenc in Marko Bucik.
Bruno Colavini je povedal, da se je pred sejo sestala Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja in glede na to, da so svetniki zadnji trenutek prejeli še eno prijavo za
predsednika oziroma namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Kanal ob
Soči, so se člani KMVVI-ja odločili, da se enajsto točko – Kadrovske zadeve umakne z
dnevnega reda. Zadevo je potrebno najprej natančno proučiti, da bo imenovanje občinske
volilne komisije v skladu z zakonom. Iz tega razloga komisija predlaga občinskemu svetu, da
se enajsto točko umakne z dnevnega reda in da se za imenovanje OVK skliče
korespondenčno sejo. Komisija, zaradi odsotnosti enega izmed članov, na seji ni bila
popolna. Imenovanje je potrebno uskladiti z zakonom, kjer tudi piše, da je za predsednika in
namestnika, potrebna javna objava.
Risto Djurić je povedal, da je tudi on prejel to pošto ter jo prebral. Ne vidi pa nobene potrebe
po tem, da se točko umakne. Na koordinaciji političnih strank je namreč župan povedal in
misli, da se je o tem pozanimala tudi občinska uprava, kakšen je postopek za imenovanje
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predsednika in namestnika in kdo so lahko člani OVK. In celo v zakonu piše, da je celo
zaželeno, da so tudi člani občinskih volilnih komisij pravniki, seveda če jih občina ima. Glede
tega, da morata predsednik in njegov namestnik imeti stalno prebivališče v občini je povedal,
da tudi do sedaj ni bilo tako. Pred štirimi leti tako predsednica kot tudi njena namestnica nista
imeli stalnega prebivališča v Občini Kanal ob Soči. Stranke so podale predloge, predsednica
in namestnica naj bi bili tudi že izbrani, tako da on, razen če se je od koordinacije kaj
spremenilo, ne vidi razloga za umik točke. Prosil je župana oziroma koordinatorja Statutarno
– pravne komisije za obrazložitev.
Župan je že večkrat povedal, med drugim tudi na koordinaciji, da je bila na občini navada, da
se je za predsednika in namestnika OVK, vprašalo sodišče v Novi Gorici. Zdelo se jim je
namreč, da je sodnik nevtralen, trden, stabilen, z izkušnjami ter avtoriteto in je za občino to
celo pozitivno. Vsa leta se je delalo tako, zato je tudi letos za predloge vprašal predsednika
sodišča v Novi Gorici. Tako smo tudi sedaj dobili predsednico OVK in v izogib nesodelovanju
predsednika in njegovega namestnika, se je sprejelo odločitev, naj predsednica sama
predlaga namestnika. Meni, da je bila to idealna rešitev, ki pa kot pravi dr. Dejan Valentinčič,
ni bila v skladu z zakonom. Potrebno bo ugotoviti ali je to res. Povedal je, da ne bi rad, da bi
to izpeljali nezakonito, zato se strinja, da se točko umakne z dnevnega reda in se jo
obravnava na naslednji seji. Glede predlogov ostalih kandidatov OVK, je povedal, da so jih,
skladno s 37. členom zakona, predlagaleKMVVI-ju politične stranke.
Klelija Dolenc je vprašala, kdaj se bo obravnavalo drugo točko 24. redne seje – Informacija
o delovanju Zavoda za turizem Dolina reke Soče in možnost sodelovanja občine Kanal ob
Soči z zavodom, ki je bila zadnjič umaknjena z dnevnega reda, ker je bil zunanji poročevalec
zadržan. Zanimalo jo je ali so točko slučajno izpustili.
Direktorica občinske uprave je povedala, da točke ni na dnevnem redu seje, iz istega
razloga kot zadnjič. Zunanji poročevalec je bil tudi tokrat zadržan.
Hasib Brdar je predlagal, da se prvo točko prestavi na zadnjo, da zunanji poročevalci ne bi
toliko čakali.
Predsedujoči je nato predlagal, da bi svetniki najprej glasovali o predlogu Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se enajsto točko umakne z dnevnega reda.
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Z 10 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se 11. točko – Kadrovske
zadeve umakne z dnevnega reda.
Svetniki so nato sklepali o spremenjenem dnevnem redu. Glasovalo je 14 svetnikov. S 13
glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se spremenjen in dopolnjen dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta v prvem delu, v katerem se je razpravljalo
o ceni vrtca podali ravnateljici obeh osnovnih šol in sicer Milka Zimic, ravnateljica OŠ Kanal
in Ana Košuta Skok, ravnateljica OŠ Deskle
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Radivoj Černe, Mira
Bandelj, Simeon Kodelja, Hasib Brdar, Bruno Koncut, Marko Bucik, Tina Gerbec, Jože
Valentinčič (Deskle), Klelija Dolenc, Miha Čargo in France Pirih.

3

Predsedujoči je povedal, da bodo svetniki pri tej točki najprej obravnavali problematiko
dviga cen v vrtcih. Zato sta bili na sejo vabljeni ravnateljici obeh osnovnih šol, da v zvezi s
tem podata obrazložitve. Poročilo je najprej podal župan.
Risto Djurić je povedal, da so mu sedaj stvari kristalno jasne. Dejstvo je, da ko so svetniki to
sprejemali na 23. redni seji občinskega sveta, vseh teh podatkov niso imeli. Kot je on sedaj
razumel, en delež prispevajo starši, enega občina in enega center za socialno delo. Ta denar
se je dobivalo tudi prej. Že prej je moral to nekdo plačati. In sedaj je del, ki ga plačuje občina
oziroma center za socialno delo, padel na breme staršev. Jasno mu je, zakaj je prišlo do
podražitve. On namreč pričakuje, da so ta denar za vsakega otroka dobili že prej, vendar je
bil drugače obračunan. In če je prav razumel, tega niso plačevali starši. Če bi imeli svetniki te
podatke, ki jih je obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti, ki je imel tudi vso dokumentacijo, v kateri je bilo zapisano, da se ukinjajo določeni
plačilni razredi, se pravi, da starši padejo v višje plačilne razrede in bo zato njihov prispevek
višji in jih svetniki niso imeli in zato tega tudi niso vedeli oziroma niso razumeli. On zagotovo
tega ni vedel, zato je bil tudi skeptičen do povprečne cene. Govorili so, da se bo staršem
vrtec podražil za nekaj EUR. Zato je tudi on pristal in glasoval za to podražitev. Potem pa se
je izkazalo, da to ni samo podražitev vrtca za teh 8 % ampak morajo starši zaradi izpada teh
razredov več prispevati. Glede tega se sedaj ne da več nič popraviti. Občinski svet lahko
glasuje samo o tem, da se vrtec ne podraži za teh 8 %. Ravnateljici je vprašal, če tega nihče
ni spraševal na sestanku staršev.
Radivoj Černe je povedal, da je bila na sestanku Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti prisotna tudi ravnateljica OŠ Kanal Milka Zimic. Odbornike takrat ni
zanimalo, koliko je tisti dohodkovni razred vreden. Razumeli so, da je nekako nujno, da bodo
ta del plačevali starši. Je pa res, da starši niti niso vedeli, da občina plačuje za ta razred.
Staršem je potrebno tudi povedati, kaj bi to pomenilo za druge ugodnosti, ki jih prejemajo s
strani centra za socialno delo. Občinski svet pa je tisti, ki določa, kolikšen bo prispevek
staršev.
Mira Bandelj je povedala, da je ona, ko so svetniki obravnavali to točko, kar naprej
spraševala glede podatkov pridobivanja iz centra za socialno delo, ker je slučajno spremljala,
da bo ta prehod prenosa podatkov problematičen in tukaj so sedaj izpadli svetniki kot
nepismeni. Ona si je predstavljala, ker običajno zna kolikor toliko izračunati %, da bo to
vplivalo na ceno. Vendar se je pri tej točki pokazal jasen problem, ki ga je ona že večkrat
izpostavila, da odbori prevzemajo sami odločitve in predlagajo svetnikom na seji, da sklep
potrdijo. Ona tega ni potrdila tudi zato, ker ji gradivo ni dalo opcije, da bi tisto razliko, ki se je
ukinila, lahko v nadaljevanju spet krila občina. To bi bil spet malo blažji prehod višanja cen.
Te opcije ona ni vedela in je zato glasovala proti.
Simeon Kodelja je povedal, da so v Občini Brda sprejeli sklep in staršem pojasnili, da se
ukinja ta razred in vse tiste olajšave. Občinski svetniki o tem sploh niso glasovali. Občina ne
more biti samo socialna.
Hasib Brdar je povedal, da tudi on ni vedel, da je ta razred toliko vreden. Vedelo se je, da se
bo vrtec podražil. Zanimalo ga je ali je to na račun ZUJF-a. Če je to tako, se temu ne da
izogniti. Vprašal je tudi ali se je ta dohodkovni razred ukinilo v celi državi. Želi pa si, da se v
vrtcih obdrži sedanja raven kvalitete.
Mira Bandelj je svetniku Simeonu Kodelji želela pojasniti, da so v Brdih samo z zakonom
ukinili ta razred, niso pa še dražili vrtca. Pri nas pa sta bila dva kriterija, ki sta povzročila
povišanje cene in zato se tega ne da enakovredno obravnavati.
Risto Djurić je povedal, da če je to ukinjeno zaradi ZUJF-a je bilo to zakonsko ukinjeno.
Njemu je popolnoma jasno, da o tem ne moremo sklepati, niti o tem ne sklepa občinski svet.
Če je zakonodaja takšna in se pač razredi povišajo, starši dobijo druge odločbe. Izpadlo pa
je tako, da so svetniki istočasno sprejeli podražitev vrtca in ko so starši iskali pojasnila, so
dobili odgovor, da so to sprejeli občinski svetniki. Tako, da vsak, ki bi moral opraviti svoje
delo, tega ni storil do konca kot bi moral. Svetnikom stvari niso bile jasno razložene. Službe
na občini bi morale to opraviti.
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Bruno Koncut
je povedal, da če so vsi prav računali in dobili pravo povprečje, in sicer starši plačajo vrtec
manj kot en EUR-o na uro za ves program. Tisti, ki imajo premoženje pa plačajo več. On
misli, da cena vrtca ni tako visoka.
Marko Bucik je povedal, da je na začetku ta dvig cen zmotil tudi njega. Ko pa je ugotovil, kaj
vse ti otroci dobijo in kakšne oskrbe so deležni, je lahko samo hvaležen.
Svetniki so zaključili razpravo o ceni vrtca in nadaljevali s prvo točko.
Tina Gerbecje imela nekaj svojih vprašanj in nekaj vprašanj, ki jih je prejela s strani
krajanov. Na vprašanja, ki jih je poslala na občino je prejela odgovore, za kar se je zahvalila.
Povedala je, da je dobila pripombo s strani krajanov Krajevne skupnosti Kambreško, ki jo je
prebrala. V zgornjem delu vasi so na cesti, ki gre skozi vas na luknje v asfaltu. Občinski
uslužbenec je že pred tremi meseci obljubil, da bo luknje pokrpal, bil je tudi že na terenu, a
zaradi dežja tega ni mogel narediti. Asfalt je zato pustil pred eno izmed hiš v vasi in obljubil,
da se bo čez dva dni vrnil. Od takrat so minili že trije meseci in luknje so še vedno na istem
mestu. Ob pozivu predsednika KS Kambreško je celo rekel, naj si luknje pokrpajo sami,
asfalt pa je že odnesel. Tako, da razen tega, da prosijo, da se luknje sanira opozarjajo tudi
na neprimeren odnos s strani delavcev občinske uprave. Prosila je, če se to lahko uredi. Na
občinski proslavi je župan povedal, da se bo rešilo vodo na Kambreškem. Glede na to, da je
za ta namen v proračunu namenjenih samo 12.000 EUR in je voda ena od prioritet krajevne
skupnosti, bi rada pojasnilo, kdaj se bo to rešilo. Opozorila je, naj se ne pozabi tistega dela
na Brdo. O tem je bila občina že obveščena. Glede koledarja prireditev v Občini Kanal ob
Soči je prejela nekaj pripomb in sicer, da se prireditve podvajajo in se obiskovalci ne morajo
udeležitvi vsega, kar bi se lahko. Zato jo je zanimalo, zakaj se prireditve v občini ne uskladijo,
glede na to, da društva verjetno pošiljajo na občino koledar prireditev. Tukaj je potrebno
narediti red in te prireditve razporediti, da se ne bodo prekrivale. Pogledala je koledar
prireditve in videla, da so bile 26. 5. 2018 kar tri prireditve in sicer pohod Kje so tiste stezice v
Levpi, Muzikafest v Desklah ter prireditev ob 150 letnici ustanovitve narodne čitalnice v
Kanalu. Podobno je bilo tudi naslednji dan. Vse te stvari pa so financirane iz občinskega
proračuna in zato ni prav, da se prekrivajo. Društva pošiljajo koledar prireditev, ki jih bodo
izvedli in ko se vse to pregleda, je potrebno uskladiti datume. Vprašanje je imela tudi glede
četrte izredne seje občinskega sveta, ki je bila 11. maja 2017, na kateri so se pogovarjali o
odzivu na lažne izjave v medijih o delovanju občinskega sveta. Takrat so svetniki sprejeli
sklep, da se odpovejo sejnini in se ta sredstva nameni za raziskave. Na tej seji, kar je ona
preverila, so bili prisotni vsi svetniki in če so se vsi odpovedali sejnini, je iz tega naslova
približno 4.000 EUR sredstev, ki bi jih morali lani nameniti za raziskave in zato jo je zanimalo,
kakšne raziskave so bile s temi sredstvi narejene. Posredovala je tudi predlog Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja z zadnje seje, na kateri so obravnavali
predlog Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, da se organizira skupna predstavitev
razpisov Občine Kanal ob Soči in Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Predstavitev bi se naredilo v naši občini. Pri tem bi JSMGG sam poskrbel za vabila, občina
pa bi zagotovila prostor in predstavila svoj razpis. Odbor je predlog soglasno potrdil, zato
meni, da je prav, da se to izvede.
Simeon Kodelja je glede prireditev v občini že večkrat povedal, da je prav, da se to uredi in
da TIC uskladi datume prireditev.
Župan je povedal, da se bo luknje v asfaltu čim prej saniralo. Glede vode je poudaril, da je to
prioriteta KS Kambreško. Povedal je, da je sedaj pridobljena služnost na zemljišču, ki je v
lasti sklada. V kratkem bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z deli se bo začelo v letošnjem
letu, v veliki večini pa bodo plačana v letu 2019. Delati se bo začelo takoj, ko bo pridobljena
dokumentacija. Glede koledarja prireditev je povedal, da občina tega koledarja ne dela.
Občina ima samo dve prireditvi in sicer 26. 12. in občinski praznik v aprilu, ostalo delajo
društva. TIC pa ne do odrejal, kdaj bo kdo imel prireditev. Občina je dolžna društvom
pomagati. Društev je veliko, denar dobijo, zato je tudi prireditev toliko. Glede obnašanja
občinskih uslužbencev je prepričan, da se vsi trudijo delati korektno in lepo s strankami.
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Glede predstavitve razpisov je povedal, da je bila direktorica JSMGG na občini in so se
pogovarjali tudi o tem. Takšno predstavitev je občina nekoč že organizirala, lahko pa jo tudi
ponovimo.
Direktorica občinske uprave je glede sredstev iz naslova sejnin povedala, da je v
rebalansu proračuna na 54 strani napisano, da je ocena sredstev odstopljenih sejnin
občinskih svetnikov s 4. redne seje 2.260 EUR in se planira na postavki izvajanje meritev
onesnaževanja okolja. Ta sredstva se je namensko od lani preneslo v letošnje leto.
Marko Bucik je povedal, da je prav, da se naredi predstavitev razpisov. O tem se je tudi on
pogovarjal z direktorico JSMGG. Treba je narediti promocijo. Predlagal je dva datuma in
sicer, 4. ali 5. maj, ob 17. ali 18. uri, na občini. Glede podvajana prireditev je poudaril, da je
usklajevanje le-teh naloga TIC-a.
Jože Valentinčič (Deskle) je povedal, da je Muzikafest v Desklah že 17 let in to vedno
zadnjo soboto v maju. TIC mora to rešiti in uskladiti koledar prireditev.
Radivoj Černe je glede prireditev povedal, da usklajevanje ni tako enostavno. Društev je
veliko in vsa organizirajo prireditve. Vikendov čez leto pa je premalo, da bi se ne prekrivale.
Klelija Dolenc se strinja, da bi se moralo datume prireditev uskladiti. Vsa društva morajo
namreč oddati koledar prireditev, ki jih bodo izvedle. So prireditve, ki se odvijajo že dvajset
let in ostali bi se morali temu prilagoditi. Potrebno je poiskati rešitev.
Risto Djurić je povedal, da v Ajbi, od hišnih številk 17 do 22, dvakrat na leto sami očistijo in
urejajo cesto. Uredili in betonirali so tudi cesto proti Prgonovemu mlinu in naredili štiri
podporne zidove, seveda s finančno pomočjo krajevne skupnosti in občine. Tukaj je pohvalil
občino, saj je cesta v zimskem času lepo urejena. Spomladi in jeseni pa oni sami očistijo in
uredijo cesto. Pred enim tednom so očistili cesto po zimskih razmerah. Za tistim je v vas
prišel z mulčerjem in cesta je spet za očistiti. Že vrsto let opozarja naj tega ne počnejo, saj
sicer krajani ne bodo več sami čistili ceste. Prosi, da se to v bodoče upošteva. V
nadaljevanju je povedal, da je član krajevne skupnosti Kanal in ima problem, preko katerega
ne more in misli, da morajo to zgodbo slišati tudi občinski svetniki. Prosil je, da bi se v zvezi s
tem tudi kaj naredilo. V centru Kanala ima krajevna skupnost objekt, bivša Fontana. Zadnji
lastnik je ta objekt, ko ga je zapustil, izropal. Vse je pobral ven. Zanesljivo pa ve, da so bile
določene stvari plačane s strani Krajevne skupnosti Kanal in bi morale ostati noter. Na zadnji
seji sveta krajevne skupnosti je on to povedal in protestno zapustil sejo, saj so se pogovarjali
o zadnji oddaji lokala v najem. Predsednika krajevne skupnosti je prosil, naj zaščiti družbeno
premoženje, ker je zadnji lastnik lokala izjavil, da bo ven pobral vse in bo stavbo oropal.
Krajevna skupnost je imela nekaj časa tam tudi svoj inventar, ki pa je izginil. Ve pa, da so
imeli najemniki, ki so se v lokalu vrstili tekom let, ugodne najemne pogodbe. Zato predlaga,
da se glede te stavbe za vsa ta leta naredi pregled, revizijo. Pregledati je potrebno vse te
pogodbe, da se bo našlo odgovorne osebe, ki so upravljale ta lokal. Pogodbe pa so izginile.
Zahteva, da se to uredi, saj je to odgovorno in pošteno do vseh občanov.
Župan je povedal, da so prostori v lasti Krajevne skupnosti Kanal, ki je pobirala tudi
najemnine in vodila izbore izvajalcev. Občina teh podatkov nima. Se pa popolnoma strinja,
da tak odnos ni pravilen. Občina nima vseh podatkov, zato ne ve, kako bi lahko pomagala.
Vsa dokumentacija je verjetno na krajevni skupnosti. Skupaj se bo pregledalo kaj kdo ima.
Hasib Brdar je predlagal, da je potrebno v Gorenjih Desklah v času pogrebov urediti promet.
Marko Bucik je glede lokala povedal, da je bil tudi sam nekoč predsednik Krajevne
skupnosti Kanal, ki je oddajala ta prostor v najem in za katerega naj bi se izvedla revizija. On
se je takrat izločil iz komisije, ki je pripravila in izpeljala razpis. Ko se je nazadnje delalo
primopredajo tega objekta, je bil prisoten tudi on. Stanje je bilo res katastrofalno. Ven so dali
tudi klimo, ki jo je kupila krajevna skupnost, za kar obstaja tudi dokumentacija iz katere je
razvidno, da je to res. Meni, da iti v tožbo ne bi bilo smiselno, saj so postopki predolgi. Imel je
še en predlog glede postavitve javne razsvetljave od zbirnega centra v Bodrežu do Kanala
ter za postavitev dveh ležečih policajev v Bodrežu. Dogovorjeno je bilo, da se bo to izvedlo.
Vse to se vleče preveč časa. Prosi, da se to čim prej uredi.
Mira Bandelj je hotela samo dopolniti izvajanje svetnikov Rista in Marka glede oddajanja teh
nepremičnin v najem. Ona to ponavlja že osem let. Njej je vseeno ali je lastnik krajevna
skupnost ali občina. To je postala praksa, dober recept, kako se znebiš lastnega premoženja
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tako, da vzameš nekaj v najem in se s tem okoriščaš. Tak primer smo imeli že v Desklah in
sedaj ga imamo v Kanalu, mogoče ga bomo imeli čez nekaj let še kje drugje. Občina je tista,
ki je nadrejena nad krajevnimi skupnostmi in bi zato morala poskrbeti, da se premoženje
primerno zaščiti in upravlja. Očitno pa so nekateri tako pametni in se na ta način okoriščajo,
zato ker nekdo ne uredi papirjev kot bi moral.
Marko Bucik je povedal, da se je sedanjemu najemniku nekaj zalomilo, vendar so bile vse
najemnine pobrane.
Klelijo Dolenc je zanimalo, če je možno, da bi občina naredila odlok o sanaciji azbesta.
Azbest je potrebo čim prej odstraniti iz okolja. Zanimalo jo je ali je tak odlok sploh možen in
do kdaj bi se ga lahko naredilo. Glede tega bo potrebno poiskati neko rešitev.
Župan je povedal, da bo to težko urediti z odlokom, ker nekateri posamezniki nimajo denarja
in jih bo občina v sanacijo težko prisilila. Sedaj občina skrbi za brezplačno odvažanje
azbesta. Mogoče bi bilo smiselno uvesti še kakšen podoben ukrep. Prav bi bilo, da bi v šolah
o azbestu poučili otroke.
Hasib Brdar je povedal, da ima njihovo društvo ravno za šole pripravljen program, da se
otrokom predstavi, kaj je azbest. To se bo zgodilo v kratkem. Za plošče okrog vrtov se točno
ve, čigava je tam zemlja. Lastnikom se lahko ukaže, da to odstranijo. Zapuščene objekte pa
bi se popisalo in nanje dalo nalepke, na katerih bi pisalo pazi azbest. To se bo urejalo skupaj
z občino in podjetjem Salonit Anhovo d.d..
Simeon Kodelja je povedal, da se boji, pa občina ne bo mogla več skrbeti za odvoz azbesta,
ker ga ne bodo imeli kam vozit. Zanima ga, kaj bo občina naredila, ko se bo to zgodilo?
Miha Čargo je povedal, da ga je kar nekaj občanov vprašalo ali občina subvencionira nakup
malih čistilnih naprav.
Župan je v zvezi s tem povedal, da se bo o tem potrebno odločiti na občinskem svetu in
sprejeti sklep, da bodo stvari točno dorečene. Medtem pa naj posamezniki pošljejo prošnjo
na režijski obrat, da se jim bo pomagalo.
Bruno Colavini je povedal, da reda s prireditvami ne bo naredil nihče, saj je društev in
prireditev enostavno preveč. Glede krpanja lukenj v asfaltu je povedal, da jim je zmanjkalo
mase in je zato prosil, če jim jo lahko dostavijo. Potrebno je pregledati prometne znake.
Nekatere je potrebno zamenjati, nekaj pa jih je potrebno dodati, saj manjkajo. Predlagal je,
podobno kot pred že štirimi leti, da bi se strankam sredstva letos, ker so volitve, nakazalo v
enkratnem znesku.
France Pirih je povedal, da se občani pritožujejo, ker se je ukinilo kontejnerje v Škalabonu in
v Potoku. Zanimalo ga je ali to drži in zakaj se jih bo ukinilo?
Klelija Dolenc je glede izplačila sredstev strankam v enkratnem znesku vprašala, kaj bo če
se bodo pritožila društva, da bi tudi ona rada dobila izplačana sredstva v enkratnem znesku?
Župan je povedal, da se društva prijavljajo na razpis, stranke pa ne. Te imajo v proračunu
svojo postavko za financiranje političnih strank.
Risto Djurić je glede kontejnerjev povedal, da se je v Ajbi naredilo otok in sedaj vsi vozijo
smeti dol. Otok je zraven ceste, zato tja vozijo smeti tudi od drugod. Kontejnerji so vedno
polni, vreče so tudi okrog njih in teh potem ne odpeljejo. Oviran je tudi promet.
K 2. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška
lekarna Nova Gorica – I. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Ester Košiček, direktorica Goriške
lekarne Nova Gorica.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Hasib Brdar in Risto Djurić.
Hasib Brdar je povedal, da je gradivo pregledal. Šest občin ima svoje lekarne, ki so od
občine. Če se lekarna v Desklah zapre se ve, kdo bo kriv. To ne bo enako kot z banko in
pošto. Boji pa se, da bodo lekarne začele prodajati vse in bo podobno kot s pošto. Zanimalo
ga je, čigave so lekarne v Ajdovščini, v Tolminu in v Kobaridu. Ali so zasebne? Zmotilo ga je
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to okrog direktorja. Meni, da bi se moral ta spoznati tudi na management, saj je sicer tudi to
malo koruptivno. Če pa to vodi dober farmacevt tudi ni nič narobe. Glede strokovnega sveta
ga je zanimalo, koliko članov bo imel, nič ne piše tudi o številu direktorjev. Glede 17. člena je
povedal, da tako on sam kot tudi stranka želita, da bi bil predstavnik pacientov eden izmed
privatnih lekarnarjev. V Novi Gorici so tudi koncesionarji, ki imajo licence in se na te stvari
spoznajo bolje kot pacienti.
Risto Djurićje imel pripombo na 19. člen, kjer je zapisano, katere naloge opravlja svet
zavoda. V sedmi pod alineji je zapisano, da ustanovitelju predlaga, da se del presežka
prihodkov nad odhodki javnega zavoda, v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti vrne
ustanovitelju. Do sedaj se tega nikoli ni počelo, ker so običajno konec leta vedno odločali o
tem, da se ta presežek razdeli na plače med zaposlenimi. V deveti alineji je zapisano, da
odloča o najemu kreditov v soglasju z občinami ustanoviteljicami. Tukaj so zadeve nejasno
napisane. Po eni strani tukaj odloča občinski svet in sprejema tak odlok, potem pa pridemo
do 27. člena, kjer je v četrti točki zapisano, da o namenu in načinu razporeditve presežkov
prihodkov nad odhodki odloča kolegij županov. Tukaj pa občinskega sveta ni več. Meni, da si
je tukaj nekdo prilastil neke kompetence. On ima na 19. člen in tudi na četrto točko 27. člena
pripombo in želi, da se to uskladi. Občine ustanoviteljice namreč sprejemajo ta odlok in
odločajo o teh zadevah. To torej počne občinski svet in ne kolegij županov. Če pa
zakonodaja zahteva drugače, potem naj oni sprejmejo tudi ta odlok.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega
lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica v prvem branju, s predlogi in pripombami.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Poslovniku občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – II.
branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitveje podal Dejan Valentinčič, koordinator
Statutarno – pravne komisije.
Razprave pri tej točki ni bilo.
Risto Djurić je opozoril delovna telesa občinskega sveta na 67 člen poslovnika, v katerem je
zapisano, da delovno telo veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina
članov in je med navzočimi člani večina, ki so člani sveta. Torej, če odbor šteje pet članov in
če sta na seji dva zunanja člana in en svetnik manjka, dva svetnika praviloma ne moreta
odločati.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 12 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Sprejme se predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
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Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala predsednica Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tina Gerbec.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja občinske gospodarske javne službe zbiranju določenih vrst komunalnih
odpadkov Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala predsednika Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tina Gerbec.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Risto Djurić in Bruno Koncut.
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Z 10 glasovi ZA so sprejeli naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči skrajšani postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala predsednika Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tina Gerbec.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Bruno Koncut, Hasib Brdar
in Marko Bucik.
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 13 glasovi ZA in 3 PROTI so sprejeli
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob
Soči.
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K 7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala predsednika Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tina Gerbec.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo Občine Kanal ob Soči.
K 8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pravilniku za obračun storitev obveznih gospodarskih javnih
služb ravnanja z odpadki.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala predsednika Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tina Gerbec.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Hasib Brdar.
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči.
K 9. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o določitvi cene in subvencije prevoza pitne vode v Občini
Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljalHasib Brdar.
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode v Občini Kanal ob Soči.
K 10. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o potrditvi Cenika posebnih storitev Režijskega obrata.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljala Mira Bandelj.
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Cenik posebnih storitev Režijskega obrata
Občine Kanal ob Soči.
K 11. točki dnevnega reda.
Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Simeon Kodelja, Mira
Bandelj, Marko Bucik in Hasib Brdar.
Svetniki so pri tej točki glasovali o dveh sklepih. Za prvi sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 15
glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o uporabi cenika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za
določitev višine zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti Občine Kanal ob Soči
1.
Za določitev višine zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti Občine Kanal ob Soči se smiselno
uporablja vsakokrat veljavni cenik Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
2.
Zemljišča se oddajo v zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ).
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Za drugi sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame naslednjim nepremičninam:
- katastrska občina 2275 Plave parcela št. 1955/2, ID znak: parcela 2275 1955/2,
- katastrska občina 2275 Plave parcela št. 1955/3, ID znak: parcela 2275 1955/3,
- katastrska občina 2275 Plave parcela št. 1955/6, ID znak: parcela 2275 1955/6,
- katastrska občina 2276 Deskle parcela št. 4116/2, ID znak: parcela 2276 4116/2.
2. člen
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izda občinska uprava.
Pravnomočna odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo
posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
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3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Seja je bila zaključena ob 18.50.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
ZapisnikaOdbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja in Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 25. redni seji, dne 24.5. 2018, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
- na seji
Sklep 2:
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se 11. točko – Kadrovske
zadeve umakne z dnevnega reda.
- na seji
Sklep 3:
Potrdi se spremenjen in dopolnjen dnevni red.
- na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega
lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica v prvem branju, s predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 5:
Sprejme se predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 7:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 8:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob
Soči.
- na seji
Sklep 9:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 10:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 11:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
- Sklepi od 5 - 11: poslovnik oziroma odloki stopijo v veljavo po objavi Uradnemu
listu Republike Slovenije.
Sklep 12:
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Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Cenik posebnih storitev Režijskega obrata
Občine Kanal ob Soči.
- Cenik velja in je objavljen na spletni strani občine in na oglasnih deskah
Sklep 13:
Sklep o uporabi cenika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za določitev
višine zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti Občine Kanal ob Soči.
- Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Sklep 14:
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
- Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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