OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0001/2015
Datum: 29. 1. 2014
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 29. januarja 2015
ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, Radivoj Černe, France Pirih, Bruno Koncut, Simeon Kodelja, Miha Čargo, Jože
Valentinčič (Lig), Mira Bandelj, Vladimir Kolmančič, Tina Gerbec, Risto Djurić, Klelija Dolenc, Jože
Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Andraž Gregorčič (pred potrditvijo dnevnega reda), Hasib Brdar
in Andreja Melink.
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Župan Andrej Maffi, direktorica občinske uprave Nives Prijatelj, Boštjan Mljač, Agencija Golea (pri
drugi točki dnevnega reda) in Ljudmila Čibej Boltar, predsednica Nadzornega odbora (pri četrti
točki dnevnega reda)
Novinarji: Mitja Marussig
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 1. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljala svetnica Mira Bandelj.
Svetnica Mira Bandelj je imela sledeče pripombe na zapisnik 1. redne seje:
- Na tretji strani, kjer je zapisana razprava svetnika Jožeta Valentinčiča bi bilo potrebno zapisati
Lig, zaradi lažje razpoznavnosti.
- Na peti strani je v stavku, kjer je naveden bruto znesek, kar ne velja za vse svetnike enako,
potrebno dodati še neto.
- In v stavek – pravilnik je potrebno po njenem mnenju prečistiti tudi zato, da ne bi bil več tako
diskriminatoren do neupokojencev – skupaj; to pomeni, da ne bi bil tako diskriminatoren do
tistih, ki nimajo statusa neupokojencev.
Za zapisnik konstitutivne seje je glasovalo 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in
njihovih učinkih.
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Poročevalec agencija Golea (gradivo v prilogi).
3. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2015-predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 –predlog in Razprava in
sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016 –predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
5. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2015 – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov Občine Kanal ob Soči (predlog).
Poročevalec: predsednik KMVVI (gradivo v prilogi).
7. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan in KMVVI (gradivo bo dano na seji).
8. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Hasib Brdar.
Svetnik Hasib Brdar je povedal, da se mu zdi, da je prej pri prvem branju proračuna vedno pisalo,
da gre za osnutek proračuna, sedaj pa tega ne vidi. Prav tako so se prej pred sejo sestali tudi
Nadzorni odbor in Odbor za gospodarstvo sedaj pa ne. Sprašuje zakaj?
Župan je povedal, da se je Nadzorni odbor sestal in bo na seji tudi poročal.
Direktorica občinske uprave je povedala, da se je uporabljalo osnutek za prvo obravnavo in
predlog za drugo obravnavo. Že kar nekaj časa se uporablja pri sprejemanju odlokov predlog I.
branje in predlog II. branje. Proračun pa se sprejema po določilih veljavnega Poslovnika
občinskega sveta (predlog in dopolnjen predlog).
Za dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevi red.
K 1. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovali Miha Čargo, Andreja Melink, Jože
Valentinčič (Deskle), Risto Djurić, France Pirih, Marko Bucik, Mira Bandelj, Klelija Dolenc, Jože
Valentinčič (Lig), Bruno Colavini, Bruno Koncut in Radivoj Černe.
Miha Čargo: Zanimalo ga je, kaj je s sanacijo strehe in izgradnjo večnamenskega prostora na
mladinskem klubu v Desklah, saj v proračunu ni zasledil sredstev za ta namen. Sprašuje, kaj je z
občinsko blagajno?
Andreja Melink: Po e-pošti je poslala vprašanje glede prometne signalizacije na prehodu za
pešce v Ročinju, saj so starši in starejši krajani zelo zaskrbljeni. Po ogledu je bilo s strani
inšpekcije predlagano, da bi se tam postavilo tablo "vi vozite". Zanima jo, kdaj bo to izvedeno?
Krajane zanima tudi, zakaj se na tem prehodu ne naredi otočka, saj je ta postavljen v Desklah, kjer
je vidljivost veliko večja kot v Ročinju.
Župan je povedal, da se na tem intenzivno dela. Upošteva se namreč vsa priporočila, ki jih občina
dobi s strani DRSC-ja. Tablo "vi vozite" se bo nabavilo po sprejetju proračuna. To bo prvi ukrep.
Nižanje robnika je že naročeno. Otočka se tam ne more postaviti, ker je celoten prehod za pešce
na voznih pasovih. Vse kar je bilo priporočeno s strani direkcije, bo izvedeno v najkrajšem možnem
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času.
Jože Valentinčič (Deskle): V imenu celotne svetniške skupine DeSUS je postavil tri vprašanja
županu in eno direktorici občinske uprave:
- zanima jih, kaj je z obvoznico Kanal
- problematika Salonita in vsebina soglasij, ki jih je župan podpisal
- problematika OŠ Deskle
Direktorico občinske uprave je vprašal, kaj je s parkirišči pri pokopališču v Desklah?
Odgovori župana:
Glede obvoznice Kanal je povedal, da je po zadnjih podatkih, ki jih je občina pridobila na dan seje,
projektiranje obvoznice zaradi pomanjkanja sredstev ustavljeno. Prav tako so preloženi tudi vsi
pogovori z vpletenimi občani.
Glede Salonita je povedal, da je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za posege, ki so
bili občinskemu svetu prejšnjega sestava prvič predstavljeni 15. aprila 2014, ko jim je bila
predstavljena naložba v linijo za proizvodnjo klinkerja oziroma napravo za izločanje kloridov in za
postavitev skladišča in transporta za sekundarne energente. Tudi glede sprejetja sprememb in
dopolnitev OPN so bili seznanjeni, da se Salonitu mudi zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za
oba nameravana posega. Takrat jim je bilo drugič razloženo, kaj bodo delali. Tretjič sta bili
novoizvoljenim svetnikom na obisku v Salonitu naložbi ponovno predstavljeni. Poudaril je, da
župan ni izdal soglasja za kurjenje komunalnih odpadkov, prvič ker to ni v njegovi kompetenci in
drugič, ker se komunalnih odpadkov ne sežiga. Prispevek Radia Koper je bil torej zelo netočen.
Izdani sta bili namreč soglasji, da se občina strinja s pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posega, ki
sta bila občinskemu svetu predstavljena trikrat. Njegovo osebno mnenje je, da je linija za
proizvodnjo klinkerja in izločanja kloridov zanj ekološka investicija, ki je občanom v prid, saj se na
ta način izločajo kloridi. Prav tako se strinja s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za skladiščenje
sekundarnih energentov. Zdi se mu bolje, da so skladiščeni in so v zaprtem prostoru in so na ta
način tudi požarno bolj varni.
Glede problematike v OŠ Deskle je povedal, da je svet zavoda tisti organ, ki je v tem primeru
odločujoč. Po odloku občine o ustanovitvi javnega zavoda bo občina naprošena za mnenje. Za
razrešitev ravnatelja, kar je bila zahteva inšpekcije potrebujejo štiri mnenja in sicer pedagoškega
zbora, vzgojiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta staršev. V 59. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanje ja natančno opisano, kako poteka postopek razrešitve. Občina
sedaj čaka, da jo zaprosijo za mnenje. Meni, da bodo prej korektno izpeljali vse postopke, da bodo
zaslišali tudi ravnatelja in od njega zahtevali pojasnila glede ugotovitev, ki so navedene v odločbi in
da bodo šele potem, na podlagi vseh mnenj, postopek pravilno izpeljali. Verjame, da je postopek
zahteven, zato je predsednica sveta staršev prosila za pomoč. Osnovna šola je zavarovana, tako
da se bodo iz tega zavarovanja krili tudi stroški pravne pomoči. Prav je, da so se tako odločili, da
ne bodo imeli težav. Občinski svet bo obravnaval tudi to problematiko. Zdi se mu prav, da bi
ravnatelj lahko obrazložil odločbo inšpektorja, predvsem zaradi otrok in zaposlenih na šoli. Če so
se tam res dogajale nepravilnosti je prav, da se to razreši, tudi zato, da se to ne bi več ponovilo.
Ustanovitelju mora biti pojasnjena celotna situacija. Upa tudi, da bodo mediji korektno poročali do
konca te zgodbe. Želi si, da bi postopek tekel korektno do vseh vpletenih in da bi bil končan po
najkrajši možni poti.
Direktorica občinske uprave je glede parkirišča pri pokopališču v Desklah povedala, da se je v
preteklih štirih letih izdelala projektna dokumentacija, na katero je imel svet KS Anhovo Deskle
pripombe. Preverili bomo, kje smo z usklajevanjem in zakaj ni sredstev v predlogu proračuna.
Risto Djurić: Prosil je župana, da bi občinski svet opravil razpravo na temo srečanja župana z
lastniki podjetja Salonit. Zanima ga tema pogovora z lastniki, kaj nameravajo, kaj pričakujejo. Prosil
bi, da župan svetnike seznani s temi pogovori, na eni izmed naslednjih sej.
Župan je povedal, da je bilo srečanje oziroma obisk v Salonitu bolj vljudnostne narave, kjer so si
izmenjali obveze, da bodo delovali v prid zaposlenih in okolja. Na osnovi tega srečanja ni možno
pripraviti posebne točke dnevnega reda.
France Pirih: Dal je pobudo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za vodohram Bodrež. Zadevo
z zemljišči se je uredilo, zato naj se pripravi dokumentacijo oziroma v kolikor je ta narejena, naj se
začne z izvedbo. Druga pobuda je postavitev javnih luči ob Kanala do odlagališča odpadkov v
Bodrežu.
Marko Bucik: Povedal je, da želi, ker je že na koordinaciji prihajalo do trenj, da se razčisti
problematiko izplačevanja sejnin. Prišlo je do trditve, da so bile eni izmed svetnic sejnine
nepravilno izplačane, zato prosi, da bi nadzorni odbor in službe v računovodstvu to preverijo in
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pripravijo poročilo.
Svetnike je obvestil, da je kot podžupan organiziral srečanje članov svet KS Kanal in KS Anhovo
Deskle v podjetju Salonit, da se bodo seznanili z delovanjem podjetja.
Mira Bandelj: Podžupana Marka Bucika je opozorila, da si je že v prejšnjem mandatu večkrat
dovolil, da je izpostavljal posameznika s problematiko z imenom in priimkom, čeprav je bil
opozorjen, da obstaja Zakon o varstvu osebnih podatkih. Prosi ga, da se temu v prihodnje izogne.
Lahko se govori o posameznikih, vendar ne z imenom in priimkom. Koordinacije so namreč
sestanki, kjer se ne piše zapisnikov in ni zvočnih posnetkov.
Marko Bucik je v zvezi s tem povedal, da so bili s strani njenega strankarskega kolega obtoženi,
da se sprenevedajo glede izplačila sejnin. Ta problem je sprožil zato, da se stvari uredijo.
Klelija Dolenc: Svetnico je zanimalo imenovanje podžupana. Prepričana je namreč bila, glede na
to, da je nova svetnica, da bodo informacijo o tem, kdo je novi podžupan dobili na seji občinskega
sveta.
Župan je povedal, da je za podžupana Občine Kanal ob Soči, s 1. januarjem 2015, imenoval
Marka Bucika, dolgoletnega svetnika in predsednika KS Kanal.
Risto Djurić: Na koordinaciji ni nikogar obtoževal ampak je opozoril na dejstva, ki izhajajo iz
obračunskega lista.
Jože Valentinčič (Lig): Ni se strinjal s svetnikom Djurićem. Sam je že na koordinaciji poudaril, da
je za nepravilnosti pri izplačilu sejnih sicer slišal, številk pa ni videl.
Bruno Colavini: Podal je dva predloga in sicer dokončanje urejanja okolice čistilne naprave v Kalu
nad Kanalom in popravilo javne luči pri trgovini.
Novi svetniki nimajo torbic za gradivo. Prav je, da se jih nabavi.
Bruno Koncut: Pohvalil je postavitev oglasnih tabel v Plavah (centrala). Pričakuje nadaljevanje
postavljanja oglasnih tabel tudi v Zagori, Zagomili, Paljevem in drugod po občini, kjer jih ni.
Radivoj Černe: Sprašuje kdaj bosta postavljeni obcestni ogledali?
Jože Valentinčič (Deskle): Povedal je, da KS Anhovo Deskle razpolaga z ogledalom, ki ga lahko
dajo. Postavi naj ga občina.
K .2 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in
njihovih učinkih.
Poročevalec Boštjan Mljač, Agencija Golea.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Bruno Koncut, Simeon Kodelja,
Risto Djurić, Mira Bandelj, Jože Valentinčič (Lig) in Klelija Dolenc.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Potrdi se letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
in njihovih učinkih.
2.
Sklep velja takoj.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2015-predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Jože Valentinčič (Lig) in Mira
Bandelj.
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Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2015
1.
Objavi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Kanal ob Soči
za leto 2015:
- nagrada Občine Kanal ob Soči,
- priznanje Občine Kanal ob Soči.
2.
Podeli se največ dve nagradi, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.
Nagrada se podeli v obliki plakete – odlitek grba Občine Kanal ob Soči v bronu.
Dobitniki nagrade prejmejo tudi umetniško delo.
3.
Podeli se največ tri priznanja, od tega dve posameznikom in eno kolektivu.
Priznanje se podeli v obliki diplome, ki je opremljena z grbom občine in jo podpiše župan.
Dobitniki priznanj prejmejo, skladno z odlokom, tudi praktično darilo.
4.
Razpis se objavi na krajevno običajen način in na spletnem naslovu občine: www.obcina-kanal.si .
5.
Rok za dostavitev predlogov z obrazložitvijo je 30 dni od dneva objave. Anonimnih predlogov
komisija ne bo obravnavala.
6.
Ta sklep velja takoj.

K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 –predlog in Razprava
in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016 –predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči
je podala predsednica odbora Ljudmila Čibej Boltar.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Andraž Gregorčič, Risto Djurič,
Simeon Kodelja, Klelija Dolenc, Jože Valentinčič (Lig), Bruno Colavini, Marko Bucik, Tina Gerbec,
Bruno Koncut, Miha Čargo, Jože Valentinčič (Deskle) in Radivoj Černe.
Hasib Brdar: Stranka SMC se ne strinja, da se sprejema proračun tudi za leto 2016.
Namakalni sistem Gorenje Polje: na Gorenjem Polju ni kanalizacije, ni vežice, zato je vprašanje
smotrnosti namakalnega sistema. Predlaga, da se namakalni sistem zgradi v spodnjih Desklah,
kjer je že pridelovalec, ki je zainteresiran za uporabo namakalnega sistema (Gabrijelčič).
Andraž Gregorčič: Ne strinja se z dvoletnim proračunom. V proračunu 2015 naj se zagotovi
15.000 EUR za KKM, del za nakup opreme, del pa za izvedbo programov.
Risto Djurić: Na koordinaciji so dobili seznam investicij, ki naj bi bile v proračunu, pa jih v
proračunu ni videti. Zanima ga, na kakšni povprečnini je planiran proračun. Na koordinaciji je bilo
dogovorjeno, da se ne bo nabavljalo računalnikov za svetnike, zato je prav, da jih ne planiramo v
proračunu. Avtobusna postaja Ajba je bila prioriteta krajevne skupnosti Kanal, a se prioritet
krajevnih skupnosti ne upošteva. Narejeni so bili že projekti, dogovori z lastnikom zemljišča so tudi
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že bili, pa se ni nič uredilo. Avtobusna postaja v Ajbi je nujna, ker krajani ne morejo varno vstopati
na avtobus. Prioriteta so investicije v vodo in kanalizacijo. Vprašanje je smotrnost namakalnega
sistema na Gorenjem Polju, ker ni potencialnih investitorjev, investicija pa je tudi prevelika. Naj se
nadaljuje vodovod od Kala nad Kanalom do Levpe, vodovod v Vrhavču, ker je bolj smotrno, da se
pripelje vodo do vseh vasi. Glede na odločbe inšpektorja za vodohrane je smotrno prevzeti
vodarno na Močilah, vendar naj jo zdajšnji lastnik najprej sanira. Potrebno je zagotoviti celovito
oskrbo s pitno vodo. Kjer je možno, naj se vodo pripelje iz enega vira, da nimamo tako velikih
stroškov za zagotavljanje dezinfekcije na vodohramih.
Simeon Kodelja: Dogovorjeno je bilo, da bo vsaka šola dala predloge, za kaj porabiti sredstva, ki
so ji namenjena in da bodo o porabi sredstev odločali svetniki. Ne strinja se z nakupom prostora za
knjižnico v Kanalu; na eni stavbi se že izvajajo neke sanacije, ki niso usklajene s spomeniškim
varstvom.
Kleilja Dolenc: Za okraševanje Kanala in Deskel se namenja v proračunu 10.000 EUR, kar je
preveč, glede na to da ni bilo opaziti učinkov dragega okraševanja. Za dvorano Lig se namenja
372.000 EUR, za Kontrado v Kanalu pa 115.000 EUR. Predlaga, da se pri zniževanju sredstev
glede na rebalans državnega proračuna, ne posega v zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje
ter skrb za ostarele.
Jože Valentinčič (Lig): Pri sredstvih za krajevne skupnosti gre za priviligiranje priviligiranih. KS
Anhovo-Deskle in KS Kanal se namenjajo dodatna sredstva. Kaj pa ostale krajevne skupnosti?
Nakup prostora v Anhovem za 35.000 EUR za volišče - to je zelo veliko sredstev za ureditev
volišča. Glede na pobudo nadzornega odbora o namenjanju sredstev za financiranje političnih
strank za otroke in druge namene, ga zanima, kaj so drugi nameni. Potrebno je točno definirati
namen.
Bruno Colavini: Strinja se, da je potrebno sredstva dati tudi drugim krajevnim skupnostim.
Marko Bucik: Sredstva, ki jih je KS Kanal dobila v preteklih letih, je smotrno porabila. Tudi druge
krajevne skupnosti imajo možnost koriščenja sredstev, iz 20.000 EUR za material za delo
občanov.
Jože Valentinčič (Lig): Ne dvomi, da sta KS Kanal in KS Anhovo-Deskle smotrno porabili
sredstva. Predlaga, da se od 20.000 EUR iz dela občanov 10.000 EUR razdeli med ostale
krajevne skupnosti, za dela občanov pa naj ostane 10.000 EUR.
Tina Gerbec: Predlaga, da se v proračun 2015 uvrsti ureditev vodovoda v vasi Kambreško, ker v
zgornjem delu vasi ni pritiska, ter da se uredi vodovod od Peršetov do Brda. V OŠ Kanal je
potrebno obnoviti elektrifikacijo, ker je dotrajana, predlaga da se ta sanacija uvrsti v proračun 2015.
Bruno Koncut: Glede giganta, ki deluje v naši občini in onesnaževanja okolja v zvezi s tem,
predlaga, da se tako kot je že bilo enkrat v proračunu, zagotovi sredstva za neodvisne meritve.
Miha Čargo: V mladinskem klubu v Desklah kljub sanaciji zamaka. Predlaga, da se nad
zakloniščem dogradi večnamenski prostor, kjer se bodo lahko odvijali tudi plesi, ali pa vsaj nabavi
šotor.
Klelija Dolenc: V Desklah so že imeli šotor, pa so ga prodali.
Miha Čargo: V Ligu in drugih krajih so večnamenske dvorane, Deskle je pa nimajo.
Bruno Colavini: Strinja se, da je potrebno nadaljevati vodovod po KS Kal nad Kanalom in proti
Levpi, vendar bo brez sredstev EU ali države težko to nadaljevati. Naj občinska uprava skuša
pridobiti sredstva za te naložbe. Potrebno je urediti meteorno kanalizacijo v Kalu, kjer ob nalivih
nanaša gramoz.
Klelija Dolenc: Glede oporečnosti vode v Kanalu, jo zanima, ali se na tem kaj dela, ali so
predvidena sredstva v proračunu.
Vinko Medvešček (odgovor): V Kanalu je problem motnosti vode, zaradi filtra v Avčah. Imamo
odločbo inšpektorja za ureditev do konca leta 2015. Za projektno dokumentacijo je podpisana
pogodba, pridobiti je potrebno gradbeno dovoljenje in potem se gre v izvedbo.
Bruno Colavini: Če se bodo odbori strank odpovedali financiranju za druge namene, je prav, da
dobijo poročilo, kateri odbor se je odpovedal in za koliko.
Hasib Brdar: Strinja se, da se denar od financiranja političnih strank nameni za otroke. Glede
namakalnega sistema ga zanima, ali ima občina v OPN sploh predvidene namakalne sisteme. V
občini je voda prioriteta.
Jože Valentinčič (Deske): Tudi v Desklah je problem oporečnosti vode. Predlaga, da se v
proračun da 30.000 EUR za namen spodbujanja drobnega gospodarstva.
Marko Bucik: Strinja se, da se v proračunu nameni 30.000 EUR za namene spodbujanja
drobnega gospodarstva. Sestavi naj se komisija, ki bo ta sredstva razdeljevala. V Bodrežu bi bilo
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potrebno urediti vodohran, zemljišče ni problem, ker ga bo odstopil Klemen Mavrič. Nadaljevati je
potrebno z javno razsvetljavo od smetišča v Bodrežu do Kanala. Gasilstvo: povečati sredstva
(požarne takse) v višini 3.000 EUR. .Namakalni sistem Gorenje Polje – zdi se mu preuranjeno,
vodo naj se počasi pripelje do zemljišč, potrebno je vedeti tudi, kakšen pridelek se pridela v tej
zemlji. Prihodkovna sredstva proračuna se nižajo, vendar naj ne bodo prikrajšani upokojenci in
otroci. Sredstva za investicije naj se v proračunu zadržijo na nivoju, kot so zdaj.
Hasib Brdar: Gabrijelčič je pripravljen vlagati v namakalni sistem, zato bi bilo smotrno sredstva
namenjena za namakalni, nameniti njemu. V Anhovem so pripravljeni podjetniki graditi, če bi jim
občina pri tem pomagala.
Risto Djurić: Strinja se s skladom za drobno gospodarstvo, če bo ta sklad v občini, ne pa da se
namenja skladu v Novi Gorici.
Tina Gerbec: Če se bodo delila sredstva za drobno gospodarstvo v okviru občine, potem
predlaga, da se nameni še dodatnih 30.000 EUR.
Simeon Kodelja: Na sklad v Novi Gorici se prijavljajo obrtniki, vendar je težko priti do denarja
zaradi zapletene dokumentacije. Pojavlja se vprašanje, kdo bo sklad v občin vodil, kdo bo izterjal
sredstva, če se ne bodo porabila v skladu z nameni. Namakani sistem Gorenje Polje bi bilo
potrebno izvajati v povezavi z vodarno na Močilah.
Risto Djurić: V Sklad malega gospodarstva v Novi Gorici daje tudi Občina Kanal. Potrebno je
ugotoviti, zakaj se občani ne prijavljajo za sredstva. Če se ne koristi sklada, zakaj bi potem vlagali
vanj. Pri razpisih za turistične postelje smo vedeli, da nekateri nimajo turističnih sob, za katera so
prijali nepovratna sredstva, pa se ni nič naredilo, da bi sredstva vrnili.
Bruno Koncut: Glede namakalnega sistema Gorenje Polje – pred leti se je govorilo, da na poti iz
Močil do Deskel izgine dnevno 1000 m3 vode. Najprej je potrebno to urediti.
Simeon Kodelja: Predlaga, da se zmanjša sredstva za sklad malega gospodarstva v Novi Gorici.
Hasib Brdar: Postavka za računalnike naj se nameni občinskemu skladu za gospodarstvo.
Radivoj Černe: Na cesti Gorenje Deskle – Rodež je potrebno urediti odvodnjavanje in
izogibališče. Dokončati je potrebno kanalizacijo v Gorenjih Desklah.
Miha Čargo: Ali je možno, da bi občinska blagajna poslovala tudi v Desklah? Odgovor župana, je
bil, da žal ne.
Glasovalo je 17 svetnikov. Z 9 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2015 in
proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami ter s predlogi in
pripombami občinskih svetnikov v prvi obravnavi.
2.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči po opravljeni splošni razpravi sprejme sklep, da se o predlogu
Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015 in o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016
opravi javna razprava, ki bo trajala najmanj 15 dni.
3.
Sklep prične veljati takoj.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2015 – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Tina Gerbec, Risto Djurić IN
Marko Bucik.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli
SKLEP
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1.
Sprejme se program dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2015 s
predlogi in pripombami.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K .6 točki dnevnega reda.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov Občine Kanal ob Soči (predlog).
Poročevalec: predsednik KMVVI.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Andreja Melink in Risto Djurič.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov Občine Kanal ob Soči.
K 7. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan in KMVVI.
Pri tej točki so svetniki glasovali o dveh sklepih in sicer o Sklepu o zamenjavi predstavnika Občine
Kanal ob Soči v Svetu javnega zavoda OŠ Deskle in za Sklep o imenovanju uredniškega odbora
časopisa Most.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Hasib Brdar in Bruno Colavini.
Za prvi sklep je glasovalo 17 svetnikov. Z 10 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o zamenjavi predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Deskle
1.
V Svet javnega zavoda OŠ Deskle se namesto Marka Maffija, Gorenje Polje 24, 5210 Deskle,
imenuje Ivana Humarja, Seniški Breg 21, 5213 Kanal.
2.
Mandat traja do konca mandata sveta zavoda.
3.
Sklep velja takoj.
Za drugi sklep je glasovalo 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega glasila MOST
1.
V petčlanski uredniški odbor se imenuje:
- Mojca Perkon Kofol, Levpa 19, 5214 Kal nad Kanalom
- Anica Valentinčič, Gregorčičeva ulica 27, 5210 Deskle
- Petra Paravan, Ulica Ivana Gradnika 2, 5210 Deskle
- Irena Hočevar Križnič, Pečno 8, 5213 Kanal
- Maja Gerbec, Gradnikova ulica 24, 5213 Kanal
2.
Mandatna doba članov uredniškega odbora je do konca mandata župana.
3.
Sklep velja takoj.
K 8. točki dnevnega reda.
Premoženjskopravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame nepremičnini s parc. št. 344/14 k.
o. 2262 - Kal nad Kanalom (ID znak 2262-344/14-0).
2. člen
Nepremičnini 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.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisnika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in zapisnik Nadzornega odbora
bosta priloga temu zapisniku.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 2. redni seji dne 29. 1. 2014, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
-

na seji

Sklep 2:
Potrdi se predlagani dnevni red.
- na seji
Sklep 3:
Potrdi se letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
in njihovih učinkih.
- na seji
Sklep 4:
Sprejme se Sklep o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2015
- na seji
Sklep 5:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2015 in
proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami ter s predlogi in
pripombami občinskih svetnikov v prvi obravnavi.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči po opravljeni splošni razpravi sprejme sklep, da se o predlogu
Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015 in o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016
opravi javna razprava, ki bo trajala najmanj 15 dni.
- na seji
Sklep 6:
Sprejme se program dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2015 s
predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 7:
Potrdi se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov Občine Kanal ob Soči.
Sklep 8:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani s Sklepom župana o začasnem financiranju
Občine Kanal ob Soči v obdobju januar – marec 2015.
- na seji
Sklep 9:
Sprejme se Sklep o zamenjavi predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ
Deskle
- na seji
Sklep 10:
Sprejme se Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega glasila MOST
- na seji
Sklep 11:
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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