OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0004/2017
Datum: 11. 5. 2017

ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 11. maja
2017, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, Radivoj Černe, Bruno Koncut, Miha Čargo, Jože Valentinčič (Lig), Mira
Bandelj, Vladimir Kolmančič, France Pirih, Risto Djurić, Simeon Kodelja, Jože Valentinčič
(Deskle), Marko Bucik, Klelija Dolenc, Hasib Brdar, Andreja Melink, Tina Gerbec in Andraž
Gregorčič
Odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave ter predstavniki društva EKO
Anhovo in dolina Soče
Novinarji: Ambrož Sardoč
Predlagatelj seje je bil svetnik Bruno Colavini, vodja svetniške skupine SLS ter vodje
svetniških skupin DeSUS, SDS in NSi. Sejo je vodil podžupan Marko Bucik.
Prisotnih je bilo 17 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Predsedujoči je povedal, da so predstavniki društva EKO Ahnovo in dolina Soče zaprosili za
aktivno udeležbo, o čemer je občinski svet glasoval. Svetniki so 15 glasovi ZA in 1 PROTI
sprejela naslednji
SKLEP
Predstavnikom društva EKO Anhovo in dolina Soče se aktivna udeležba na seji ne omogoči.
Predlagani dnevni red:
1. Odziv na lažne izjave o delovanju Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči v medijih.
Predlagatelj Bruno Colavini, vodja svetniške skupine SLS in vodje svetniških skupin
DeSUS, SDS in NSi.
Svetniki so glasovali o predlaganem dnevnem redu. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red.

1

K 1. točki dnevnega reda.
Odziv na lažne izjave o delovanju Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči v medijih.
Predlagatelj Bruno Colavini, vodja svetniške skupine SLS in vodje svetniških skupin
DeSUS, SDS in NSi.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljanli Bruno Colavini, Jože Valentinčič
(Lig), Marko Bucik, Klelija Dolenc, Hasib Brdar, Risto Djurić, in Jože Valentinčič (Deskle).
Bruno Colavini je povedal, da je bil on pobudnik za sklic seje. Svoje mnenje glede članka v
časopisu Večer je predstavil vsem svetnikom ter županu. Odločil se je, s tem so se strinjali
tudi vsi ostali svetniki, da bo odstopil od kazenske ovadbe. Zahteva pa popravek članka in
opravičilo, za kar bo poskrbela občinska uprava. Poudaril je, da si večerje ob praznovanju
rojstnih dni svetniki sami plačujejo in ne župan. Prav je, da se govorice, preden se o njih
govori, najprej preveri, da bi se s tem izognili morebitnim nevšečnostim.
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da je bil nad objavljenim člankom v časopisu Večer
zgrožen. Meni, da je bil Macerl zaveden, saj mu je te lažne podatke moral nekdo
posredovati. Ne razume, komu gre v "nos" to, da se, po sejah, svetniki družijo. Glede razprav
in glasovanj ter kje in kdaj so seje zaključene pa je povedal, da je vse preverljivo na zvočnih
posnetkih sej.
Marko Bucik je povedal, da so se na to temo pogovarjali tudi svetniki svetniške skupine
DeSUS. Do obtožb so bili zelo kritični, saj verjamejo, da občinski svet dela dobro. Poudaril je,
da si svetniki večerje plačujejo sami. Stališče svetniške skupine pa bo predstavila svetnica
Klelija Dolenc.
Klelija Dolenc je prisotnim prebrala mnenje svetniške skupine DeDUS (mnenje je priloga
tega zapisnika) glede članka v časopisu Večer. Povedala je še, da je od župana pričakovala,
da bo svetnike zaščitil in sejo sklical on, ne pa da so morali sejo sklicati svetniki.
Hasib Brdar je v imenu svetnikov stranke SMC najprej čestital Urošu Macerlu za prejeto
priznanje. Za dane izjave v časopisu Večer pa zahtevajo javno opravičilo.
Risto Djurić je povedal, da ne glede na to, da pripada stranki, ki naj bi bila v tem občinskem
svetu opozicija in ne podpirajo vsega, o čemer se na sejah odloča, se s pisanjem v časopisu
nikakor ne strinja. Seje so snemane in na zvočnem posnetku ene izmed njih je jasno slišati,
da je podžupan res uporabil besede, ki so zapisane v članku. Določeno problematiko
povezano s podjetjem Salonit Anhovo so svetniki namreč obravnavali že na 14. redni seji,
dne 17. 11. 2016, na kateri pa niso bili prisotni predstavniki podjetja. V Brda pa naj bi bili
svetniki, po besedah podžupana, povabljeni s strani briškega župana. Ob tej priložnosti so se
občinski svetniki res srečali s predstavniki podjetja. Dobili so pojasnila glede investicij, ki jih v
podjetju planirajo v prihodnjih petih letih. Kot svetnik, ki se je tega srečanja udeležil, lahko
potrdi, da se tam ni razpravljalo in sklepalo o nobeni pomembni zadevi ter da jih je tam
pričakal župan Brd. Ogledali so si vas Šmartno in šli na večerjo. Zato je tudi on zahteval, da
se članek popravi.
Jože Valentinčič (Deskle) je povedal, da je stanje nevzdržno, saj ljudje po Desklah po vseh
teh neresničnih izjavah kažejo s "prsti" za svetniki ter mislijo, da se svetniki o pomembnih
zadevah dogovarjajo v gostilnah.
Svetniki so po končani razpravi sklepali. Glasovalo je 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so
sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme izjavo za javnost – popravek z navedbo:
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Magnetogrami o vseh odločitvah so dostopni na spletni strani občine, saj s tem zagotavljamo
tudi transparentnost našega dela. Tu tudi lahko vsak preveri, da poteka odločanje na naši
občini v celoti in skladno z zakonodajo v občinski stavbi oziroma v dvorani, kadar je interes
javnosti večji. Svetniki se na občinskem svetu odločamo povsem samostojno in po lastni
presoji o zadevah, o katerih skladno z zakonodajo lahko odločamo na lokalni ravni.
2.
Sklep velja takoj in se pošlje odgovornemu uredniku časopisa Večer.
Predsedujoči je nato svetnikom predlagal, da se odpovejo sejnini s podpisom. Ta denar bi se
namenilo za raziskave. Svetniki so sprejeli naslednji
SKLEP
Svetniki se odpovejo sejnini, sredstva prihranka se namenijo za raziskave.

Glasovalo je 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA je bil sklep sprejet.

Seja je bila zaključena ob 16.35.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 4. izredni seji, dne 16. 2. 2017, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Predstavnikom društva EKO Anhovo in dolina Soče se aktivna udeležba na seji ne omogoči.
- na seji
Sklep 2:
Potrdi se predlagani dnevni red.
- na seji
Sklep 3:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme izjavo za javnost. Izjava je bila poslana uredniku
časopisa Večer.
- na seji
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