OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0007/2015
Datum: 1. 10. 2015
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek,
1. oktobra 2015 ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, Radivoj Černe, 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, Hasib Brdar in Andreja Melink.
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: France Pirih
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Vinko Medvešček, vodja
režijskega obrata, Klara Golja, občinska uprava (k 6. točki dnevnega reda), predstavnik
podjetja TerraGIS d.o.o., Blaž Malenšek (k 3. točki dnevnega reda), direktor podjetja
Komunala Nova Gorica d.d., Darko Ličen in Darjo Rolih, vodja PE ravnanja z odpadki (k 4.
točki dnevnega reda), Dejan Valentinčič, koordinator Statutarno – pravne komisije (k 5. točki
dnevnega reda), občana Zoran Simčič in Zdenka Blaškovič (k 2. točki dnevnega reda)
Noinarji: Ambrož Sardoč se je seje udeležil pri 6. točki dnevnega reda.
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 5. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Risto Djurić.
Risto Djurić je imel pripombo na zapisnik pete redne in sicer pri prvi točki dnevnega reda,
kjer je zapisano, da je opozoril, da je potrebno na spletni strani občine popraviti podatke o
članih posameznih komisij, saj so nekateri še stari iz prejšnjega obdobja. Na koordinaciji je
izvedel, da je predsednik statutarne komisije Dejan Valentinčič. On se s tem ne strinja.
Predlaga, da se del "on se s tem ne strinja" briše, ker on ne da se s tem ne strinja, ampak to
ni v skladu s 26. členom statuta, kjer je zapisano, da mora biti predsednik komisije eden
izmed svetnikov. V nadaljevanju razprave je zapisano, da je podal pobudo, da bi občinski
svetniki dobili na vpogled pogodbo, ki jo je občina podpisala s podjetjem Salonit. Ni podal
pobude ampak je zaprosil, da se mu pogodba dostavi, da je z njo seznanjen.
Za zapisnik 5. redne seje je glasovalo 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.

Župan je predlagal naslednji dnevni red:
• Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
• Informacija o obvoznici Kanal in sklepanje o primernosti idejne zasnove obvoznega
mostu v Kanalu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
• Razprava o predlogu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka – predlog drugo branje.
Poročevalec župan, TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek (gradivo v prilogi).
• Letno poročilo 2014 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino
Kanal ob Soči - informacija.
Poročevalca Darko Ličen, direktor Komunale d.d. in Darjo Rolih, vodja PE ravnanja z
odpadki.
• Razprava in sklepanje o Spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Kanal ob Soči –
skrajšan postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
• Razprava in sklepanje o Odloku o organiziranju in izvajanju javne službe
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči
– predlog prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
• Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
• Razprava in sklepanje o pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
štipendiranju – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
• Razprava in sklepanje o Pravilniku o uporabi objektov v lasti občine Kanal ob Soči –
predlog prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
• Informacija o 6 - mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.
Gradivo poslano po pošti v mesecu juliju.
• Čistopis Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Kanal ob Soči za programsko obdobje 2015 – 2020 – informacija.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
Župan je predlagal, da se deveto točko, Pravilnik o uporabi objektov v lasti Občine Kanal ob
Soči, umakne z dnevnega reda. Že pri prvi obravnavi je poudaril, da gre za zelo pomemben
pravilnik. Prejeli so pripombe, da ni bil še obravnavan na odborih in komisijah. Dokler torej ne
bo kvalitetno pripravljen in bodo o njem vsi razpravljali, tudi obe ravnateljici ter odbori, ga ne
bo na dnevnem redu seje. Želi si, da bi pravilnik čim prej dobili. Potrebno bo veliko razprav in
usklajevanja, da bo pravilnik uporaben in ga ne bo potrebno takoj popravljati.
Tina Gerbec predsednica Obora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske službe je
povedala, da se člani odbora strinjajo, da se to točko umakne z dnevnega reda. Imeli so
pripombe, da bi moral biti pravilnik bolj dodelan ter da bi ga obdelala tudi Odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Statutarno - pravna komisija. Ko bo
pravilnik dodelan naj se ga da v razpravo občinskemu svetu.
Risto Djurić je predlagal, da bi bila druga točka samo informacija in ne tudi sklepanje; on
namreč ne vidi potrebe po tem, da bi se o tem sklepalo.

Bruno Koncut je glede sedme točke, Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o
javnem vodovodu, povedal, da odbor tega ni obravnaval zato predlaga, da se razpravo o
njem prenese na eno izmed naslednjih sej, saj tudi ta ni enostaven.
Župan je v zvezi s tem predlagal, da se glede na to, da je gradivo pripravljeno opravi prva
obravnava, potem naj ga predela še Obora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
službe.
Občinski svet je glasoval o predlogu svetnika Rista Djurića, da bi bila druga točka samo
informacija in ne tudi sklepanje.
Pred glasovanje je župan povedal, da je vodja investicije, Tomaž Vilenpart, občino zaprosil
za mnenje, glede na želje občine in krajanov, da so o vsem, kar se dogaja v zvezi s
projektiranjem obveščeni. Občina se s podanim predlogom lahko strinja ali pa tudi ne in jim
na ta način omogočijo nadaljnje projektiranje. Za vse ostalo, ali je vse zakonito ter ali je most
dovolj močan, občina ne prevzema odgovornosti. Mudi se zato, ker ima direkcija čas do
meseca maja in imajo verjetno tudi oni v proračunu rezervirana sredstva za projektiranje.
Meni, da je potrebno, glede na to, da so dobili dovolj informacij, dati pozitivno mnenje, da se
projektiranje lahko nadaljuje.
Predsedujoči je nato dal na glasovanje predlog Rista Djurića. Glasovalo je 16. svetnikov. Z
11 glasovi ZA in 5 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Predlog za spremembo 2. točke dnevnega reda, da ostane samo informacija o obvoznici in
ne tudi "sklepanje o primernosti".
Svetniki so nato glasovali še o tako spremenjenem dnevnem redu. Glasovalo je 16
svetnikov. S 14 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.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Miha Čargo, Radivoj Černe, Tina
Gerbec, Jože Valentinčič (Lig), Hasib Brdar, Bruno Colavini, Risto Djurić, Simeon Kodelja,
Jože Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Bruno Koncut in Klelija Dolenc.
Pri tej točki je župan najprej prebral vprašanja in pobude svetnikov, ki so bili poslani pred
sejo po e-pošti in podal odgovore.
Tina Gerbec je imela dve vprašanji in pobudo:
Lokalne akcijske skupine v Sloveniji trenutno pripravljajo strategije lokalnega razvoja, ki že
opredeljujejo tudi predloge projektov (operacij), ki se bodo izvajali na nekem območju.
Občina Kanal ob Soči spada pod LAS dolina Soče. Zanimalo jo je, kater predloge je občina
uvrstila v strategijo?

Kulturni dom Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem še vedno nima uporabnega dovoljenja.
Zanimalo jo je, v kakšni fazi je pridobivanje tega dovoljenja, glede na to, da sta od otvoritve
prenovljenega kulturnega doma minili že skoraj dve leti?
V skladu z dogovorom s krajevno skupnostjo Kambreško je predlagala, da občina čim prej
uredi kontejnersko mesto za kulturnim domom Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem na mestu,
kjer je občina že pred leti odkupila zemljišče za ta namen. Tovrstna ureditev kontejnerskih
mest je že vrsto let umeščena v plan dela KS Kambreško, ki ga krajevna skupnost vsako leto
pošilja na občino.
Župan je prebral odgovore, ki so jih pripravili zaposleni. Na prvo vprašanje so svetniki prejeli
pisni odgovor. Glede uporabnega dovoljenja je povedal, da občina pripravlja dokumentacijo
za izvedbo treh tehničnih pregledov, ki bodo izvedeni predvidoma do konca naslednjega
meseca in med njimi je tudi Dom Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem. Ureditev kontejnerskega
mesta je v proračunu, zato se bo to lahko izpeljalo.
Podal je tudi odgovore na vprašanje svetnice Andreje Melink glede postavitve radarskih tabel
v Ročinju in na vprašanje svetnika Bruna Koncuta glede odcepa ceste Zamedveje – Vrtače.
Za postavitev radarskih merilnih tabel je bilo na podlagi pripravljene dokumentacije
pridobljeno soglasje DRSC, sedaj zbiramo ponudbe.
Za makadamski odsek ceste Zamedveje – Vrtače je predvideno je tamponiranje in grediranje
ceste, betoniranje muld ter izgradnja nedavno podrtega podpornega zidu.
Miha Čargo je imel tri predloge. Prvi predlog je bil, da se popravi pločnik od mosta proti
Anhovem, saj je ta v zelo slabem stanju in s tem nevaren za pešce. Ovinek pred cerkvijo v
Gorenjih Desklah je nevaren zaradi obcestnega jaška. Zanima ga, če se to lahko uredi?
Občinske svetnike je seznanil s problematiko v mladinskem klubu v Desklah. O tem je
seznanil tudi Obor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske službe. Tudi sam je prejel
anonimno pismo. Problematiko je potrebno čim prej rešiti.
Radivoja Černeta je zanimalo v kateri fazi je izgradnja mrliške vežice na Gorenjem Polju?
Cesta iz Gorenjih Deskel v Rodež je sedaj v zelo slabem stanju. Želel bi, da se cesto sanira,
lahko tudi po fazah, saj ve, da je sanacija celotne ceste velik finančni zalogaj za občino.
Zadnji izvajalec, ki je cesto saniral je dobro opravil svoje delo. Potrebno bo urediti
odvodnjavanje, saj je prav to velik problem. Sprašuje, kaj je z odkupom prostorov marketa v
Anhovem? Ali se je že kaj premaknilo ali se kaj dela na tem?
Župan je glede mrliške vežice na Gorenjem Polju povedal, da je občina do sedaj reševala
občutljive zadeve in sicer premik dveh grobov, da bi se na ta način pridobilo prostor za
vežico. V roku enega meseca naj bi imeli sestanek s predstavniki vasi, predstavniki krajevne
skupnosti ter župnijskim pastoralnim in gospodarskim svetom. Projektant bo predstavil
projekt in nato se bo začelo pridobivati gradbeno dovoljenje. Glede ceste iz Gorenjih Deskel
v Rodež je povedal, da bo zaposleni na občini, ki je zadolžen za ceste šel na ogled, da se to
vsaj začasno uredi. Za pripravo proračuna bodo predlagali, da se to postopno sanira. V zvezi
z nakupom marketa v Anhovem je povedal, da je občina Mercator zaprosila, da postavi ceno
in sedaj se čaka. Odgovora občina še ni prejela. Uradna cena na spletni strani se jim zdi
namreč previsoka. Potrebno pa bo dobiti program, kaj se bo v tem prostoru dogajalo, da bo
nakup upravičen tudi s tega vidika. Trenutno je torej zadeva v fazi pogajanj za zniževanje
cene.
Tina Gerbec je podala predlog Obora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
službe, kjer so na seji, 28. septembra 2015, sklenili, da bi se na eno izmed naslednjih sej
občinskega sveta povabili predstavnike društva EKO Anhovo in dolina Soče, da se
predstavijo.

Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da ga občani sprašujejo glede košnje ob cestah. Ljudje
se nad opravljenim delom zgražajo, saj naj bi bilo slabo pokošeno. Zanima ga ali se bo po
krajevnih skupnostih še kaj kosilo ali ne?
V Ligu so imeli do sedaj, od kar se je saniralo rezervoar za pitno vodo, mir. V zadnjem
mesecu pa je prišlo kar pet krat do izpada vode. Zanima ga zakaj?
Župan je glede košnje povedal, da so kritike tako pozitivne kot negativne. Predvideva, da
košnja še ni končana. Prav je, predvsem z vidika prometne varnosti, da je ob cestah
pokošeno.
Vinko Medvešček je povedal, da je v Ligu v zadnjem času res prišlo večkrat do izpada
vode. Tehnologija je sedaj tam novejša, bolj zakomplicirana. Če namreč pride do napake v
črpališču, ne pride takoj do izpada, ampak se to zgodi šele čez čas. Informacija o napaki
pride do upravljavca vode prepozno. Potrebno bo urediti javljanje alarmov. Do napak prihaja
tudi na sodobnejših napravah. Občutljivost na motnje v električnem omrežju je velika. Tam
tudi še ni naprave za merjenje nivoja vode na rezervoarju. Če bi to imeli, bi se to anomalijo
videlo. Rešitev vidi v vgraditvi GSM modula. V prihodnje bodo skušali to urediti tako, da bodo
dobili podatek, ki ga je možno zajeti in posredovati na ta modul.
Hasib Brdar je povedal, da so se na odboru stranke SMC spraševali ali se je občina vključila
v odpis dolgov. Glede sanacije cest je povedal, da je sedaj prilika, saj ima podjetje Salonit na
razpolago velike količine cementa po ugodni ceni, zato predlaga, da se stopi v kontakt z
vsemi krajevnimi skupnostmi, da se popravi čim več cest in podpornih zidov. Če ima nekdo
voljo, potem je prav, da se mu pomaga. Zanimalo ga ali so sredstva za nakup stavbe za
lovce porabljena ali ne? Če niso, naj se jih preusmeri na ceste.
Župan je poudaril, de je cement minimalen strošek pri betoniranju cest. Povedal je, da
morajo o tem stvareh odločati krajevne skupnosti. Če se odločijo, se jim lahko z rebalansom
dodeli še dodatna sredstva. V nasprotnem primeru se podre sistem dela in prioritet krajevnih
skupnosti. Občina s ponudbo glede tega cementa uradno ni seznanjena.
Bruno Colavini je povedal, da je v Primorskih novicah prebral, da se je samo en občan
prijavil na razpis za odpis dolga. Sprašuje ali je občina o tej možnosti obvestila občane, saj
ga zelo čudi, da se je prijavil samo eden.
Župan je v zvezi s tem povedal, da pogoji za odpis dolga niso enostavni. Dolgovi so različni
in mnogi bodo razočarani. Dolg je moral namreč nastati v letu 2013, ob pogoju, da si moral v
letu 2014 prejemati socialno pomoč. Občina je pripravljena, obvestila je šole in sedaj se bo
videlo. Kar bo možno po zakonu, se bo naredilo. Povedal je, da so bila neplačnikom občine
poslana obvestila o izvršbi. Če namreč postopek proti neplačnikom ni sprožen, ne morejo
uveljavljati pravic iz odpisa dolga. Sliši se lepo, pogoji pa so zelo strogi. Mnogi bodo
razočarani.
Risto Djurić je povedal, da je na majski seji dal pobudo za postavitev table v Desklah, ki bi
označevala Ložice, zato ga zanima, kaj je s tem? V kolikor ni možno postaviti takega
prometnega znaka predlaga, da se to označi na takšen način, kot je v Kanalu občina,
zdravstveni dom, šola. Dejansko sedaj, če se pelješ skozi Deskle ne veš, kje je športni park
Ložice.
V Ajbi imajo (od hišnih številk 15 - 22) velike probleme zaradi nepreglednega prehoda na
glavno cesto. Predlaga, da se doda še eno ogledalo tako kot je to urejeno pri naslednjem
izhodu, tako da je cesta pokrita z obeh strani. V nasprotnem primeru bo organiziral zbor
krajanov in bodo ob občine in krajevne skupnosti zahtevali, da se dogovori z Direkcijo RS za
ceste. Tam se izgovarjajo, da so od Tolmina do Kanala redki odseki, kjer se lahko prehiteva.
Smiselno bi bilo na cestišče narisati dvojno neprekinjeno črto, s čimer bi se onemogočilo
prehitevanje. T problem je potrebno čim prej rešiti.

Simeon Kodelja je povedal, da se enak problem pojavlja tudi pri izvozu iz Morskega na
glavno cesto. Tudi tam je potrebno nekaj urediti.
Jože Valentinčič (Deskle) je povedal, da je mrliška vežic v Desklah prekrita z azbestno
kritino, ki jo je potrebno čim prej zamenjati.
Rezervoarje in vodovode je potrebno ograditi z ograjo. V Gorenjih Desklah se okrog
rezervoarja za vodo pase živina. Tam je postavljena tudi baraka. Ne ve, kako se to lahko
dogaja.
Zanima ga ali ima občina odlok, da se lahko v primeru kot je pri zdravstvenem domu v
Desklah, kjer je okolica neurejena, lahko očisti in pokosi na stroške lastnika. Podobno je tudi
pri avtobusnem postajališču v Ložicah.
Želja občanov je, da bi režijski obrat začel vgrajevati števce. Zanima ga, kdaj se bo to
zgodilo?
Prehod na glavno cesto iz Gorenjih Deskel je, ko začne deževati zelo nevaren. Vzrok za to
so smreke.
Vinko Medvešček je povedal, da bi morali biti praviloma ograjeni vsi vodovodi, rezervoarji in
zajetja. Kar se dela na novo, se tudi ogradi. V Gorenjih Desklah so letos rezervoar ogradili z
žico. Kar zadeva postavitev barake je on ukrepal, vendar se ni nič zgodilo. Vgrajevanje
vodomerov sedaj poteka skladno z obnovo vodovodov. Je pa težko, saj imajo nekatera
gospodinjstva več priključkov. Po končanem prehodnem obdobju (1. 1. 2017) pavšal ne bo
več mogoč oziroma bo drag. V teh dveh letih pa občina zagotovo ne bo vgradila vseh
števcev. Vodomerni jašek in zagotovitev merilnega mesta je strošek lastnika stavbe, kar
pomeni, da si lahko vsak sam uredi merilno mesto. Ljudi bomo obvestili, kako lahko sami to
uredijo.
Risto Djurić je v zvezi s tem povedali, da so svetniki že v preteklih mandatih sprejeli
program vgrajevanja vodomerov v vsa gospodinjstva v občini. Takrat so računali, da bo ta
strošek predstavljal 5 % proračuna leno in da se bo v petih letih to izpeljalo. Zanima ga, zakaj
se to ni zgodilo?
Vinko Medvešček je povedal da so se v tem času vgradili vodomeri tam, kjer so se
vodovodi obnavljali.
Marko Bucik je povedal, da je potrebno na cesti v Morsko urediti odvodnjavanje, saj voda
priteka na cesto in tudi sam pregled na cesto je slab.
Glede ceste v starem gradu v Kanalu ga zanima, kaj je z dovozno cesto. To je potrebo čim
prej urediti.
Povedal je, da je imel sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti. Glede košnje so bile dane
tako pohvale kot tudi kritike, predvsem na to, da so se dela izvajala s premajhnim strojem.
Vsi predsedniki so bili obveščeni o možnosti nabave cementa. Sredstva namenjena za to so
krajevne skupnosti povečini izkoristile. Bil pa je dan predlog, da občina z rebalansom poveča
sredstva za sanacijo cest in zidov, da bodo imele možnost porabe cementa.
Izpostavil je problem državne ceste iz centra Kanala proti pokopališču. Ko dežuje je cestišče
bazen. To bi bilo potrebno urediti.
Jože Valentinčič (Deskle) je povedal, da imajo krajevne skupnosti možnost izkoristiti
cement v podjetju Salonit. Poslati morajo prošnjo, na podlagi katere jim bo cement odobren.
Bruno Koncut je zadovoljen z ureditvijo ceste Ložice – Kamenca. Dela naj se nadaljujo do
Paljevega, Zgore, Zagomile. To ni tako enostavno, saj je potrebno pridobiti soglasja ljudi.
Pot z glavne poti Plave – Vrhovlje proti pokopališču se v dolžini 100 metrov poseda.
Potrebno je čim prej sanirati zidove. Na zidovih ob železnici je potrebno očistiti rastje.
Glede ureditve "placa" v Desklah ga je zanimalo ali se bo idejo zasnovo obravnavalo na
občinskem sveta?

V Plavah imajo probleme s tem ali je zemljišče dvorišče ali služnostna pot. To je potrebno
urediti. Urediti bo potrebno tudi elektriko, ki jo bodo potrebovali za postavitev tudi javne luči.
Župan se strinja s tem, da ljudje cesto potrebujejo in je potrebno to čim prej urediti. Rešilo se
bo, če bodo lastniki pristali.
Klelija Dolenc je izpostavila problem zanemarjenih prostorov v lasti občanov. To vidijo tudi
turisti, ko se sprehajajo po Kanalu. Občina bi lahko imela odlok, v katerem bi bile te stvari
urejene. Lastnikom takih objektov naj se pošlje obvestilo, da to uredijo sicer naj se jih
kaznuje.
Glede ozvočenja v mrliški vežici v Kanalu je že govorila z županom, ki ji je predlagal naj se
obrne na vodjo režijskega obrata. Meni namreč da je prav, da imajo vse mrliške vežice
ustrezno ozvočenje. V Kanalu manjka prenosno ozvočenje. Prav je, da se ga nabavi.
Župan je povedal, da je odlok o urejenosti naselij prejšnji občinski svet že obravnaval. Te
stvari so zelo občutljive, saj občina z njim predpiše, kdaj mora posameznik svojo zasebno
lastnino popraviti. Predlaga, da se s temi ljudmi vzpostavi kontakt, mogoče tudi preko
krajevne skupnosti, da se tem ljudem tudi finančno pomaga. Strinja se, da je tak odlok
potreben.
Vinko Medvešček je glede ozvočenja povedal, da ga ima vsako pokopališče, ki je izrazilo
željo po njem. V Kanalu se do sedaj prenosnega ozvočenja ni potrebovalo, zato se ga tudi ni
nabavilo. Meni, da ni smiselno, da bi se nabavljalo dodatna ozvočenja, saj se lahko tisti, ki
organizira pogreb obrne na režijski brat, ki bo zadevo uredil.
Marko Bucik se je strinjal z Vinkom Medveščkom, saj je nesmiselno, da se nabavi prenosno
ozvočenje, če je možna izposoja.
Župan je povedal, da se bo stvar proučila in v kolikor se pokaže potreba po nabavi
prenosnega ozvočenja v vežici v Kanalu, se bo to izpeljalo.

K .2 točki dnevnega reda.
Informacija o obvoznici Kanal in sklepanje o primernosti idejne zasnove obvoznega
mostu v Kanalu.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Svetniki so bili pri tej točki seznanjeni z informacijo o primernosti idejne zasnove obvoznega
mostu v Kanalu.
K 3. točki dnevnega reda.
Razprava o predlogu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka – predlog drugo branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala predstavnik podjetja TerraGIS
d.o.o., Blaž Malenšek in Tina Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstv
o, prostorsko planiranje in varstvo okolja (zapisnik v prilogi).
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 programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Kanal ob Soči.

K 4. točki dnevnega reda.
Letno poročilo 2014 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino
Kanal ob Soči - informacija.
Poročevalci Darko Ličen, direktor Komunale d.d. in Darjo Rolih, vodja PE ravnanja z odpadki
ter Tina Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo
okolja (zapisnik v prilogi).
Svetniki pri tej točki niso razpravljali.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Kanal ob Soči –
skrajšan postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal koordinator Statutarno – pravne
komisije Dejan Valentinčič.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Jože Valentinčič (Lig),
Mira Bandelj, Hasib Brdar, Radivoj Černe in Klelija Dolenc.
Glasovalo je 15 svetnikov. Svetniki so glasovali, tako da je bilo 10 glasov ZA in 5 glasov
PROTI za naslednji sklep:
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme spremembe in dopolnitve statuta.
Sklep ni bil sprejet, ker je za sprejetje tega sklepa, skladno z 64. členom Zakona o lokalni
samoupravi, potrebna dvo tretjinska večina
K .6 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o organiziranju in izvajanju javne službe
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči
– predlog prvo branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Klara Golja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Risto Djurić, Marko
Bucik, Radivoj Černe in Mira Bandelj.
Po končani razpravi je predsedujoči najprej dal na glasovanje njegov predlog, da se zadevo
izpelje po skrajšanem postopku.
Glasovalo je 16 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoči
družini na domu na območju občine Kanal ob Soči po skrajšanem postopku.
Za sklep o potrditvi predlaganega odloka je glasovalo 16 svetnikov. Z 11 glasovi ZA so
sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoči
družini na domu na območju občine Kanal ob Soči.

K .7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Vinko Medvešček, vodja režijskega
obrata.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Marko Bucik, Hasib Brdar, Bruno
Koncut in Risto Djurić.
Marko Bucik je pravilnik pregledal in verjame, da je dober, saj smatra, da ta ščiti odjemalca.
Občini nalaga visoke kriterije, da zadosti temu pravilniku in uporabnikom, da bodo pili dobro
vodo. Za izvajanje tega pravilnika bo zadolžena občina in njene službe. Verjame, da bo
napak čim manj.
Hasib Brdar je povedal, da je pravilnik na papirju zelo dobro napisan, čeprav do napak
prihaja tudi na najsodobnejših napravah, kar se ne bi smelo dogajati.
Bruno Koncut je povedal, da se mu zdi odgovor, ki so ga prejeli na zadnji seji glede
priključkov, ni v skladu z zakonodajo. Če on naredi sam priključek mora pridobiti vsa
potrebna soglasja, tako lokalne skupnosti kot tudi posameznikov. Potem, ko se priključi na
javni vodovod preide to v last občine. Zanima ga ali je nekdo, ki se bo čez nekaj časa
priključil njemu dolžan plačati sorazmerni delež in ali ima občina to v pravilniku definirano?
Vinko Medvešček je pojasnil, da je vse v zvezi s priključki stavb na javni vodovod določeno
z Uredbo o oskrbi s pitno vodo in Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči. V
uredbi je točno definirano, kaj je priključek stavbe na javni vodovod. To je tisti del cevi po
kateri teče voda za določeno stavbo, izključno za tisto stavbo. Priključek je vse do spoja
vodomera in ventila na strani proti hiši. Je last lastnika stavbe, vzdržuje ga upravljavec na
stroške uporabnika ne glede na dolžino. Če pa npr. nekdo dobi soseda in bi se rad priključil
na javni vodovod, potem mora ta priti do upravljavca, da se dogovorita, kako naprej. Ta, ki bi
se rad priklopil na del tega vodovoda se mora po njegovem mnenju dogovoriti za
odškodnino. Če pa tega noče storiti, so postopki priključitve na javni vodovod znani. Pri
pridobivanju gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja za
priključitev. V uredbi je zapisano tudi, kje je območje javnega vodovoda in je priključitev na
javni vodovod obvezna.
Risto Djurić je povedal, da se on strinja s tem, da ima občina kot upravljavec javne službe
oskrbe s pitno vodo tak pravilnik. V skladu z zakonodajo mora imeti občina to tudi zapisano.
To predvideva, kako morajo biti črpališča, rezervoarji in zajetja zavarovana. Zanima ga,
kakšna bodo finančne posledice tega pravilnika in kdaj bo to narejeno? Meni, da je to za en
dober občinski proračun denarja. Prav tako ga zanima, kdaj se bo to izpeljalo? Povedal je,
da se boji, da bo občina težko zagotovila kvalitetno pitno vodo, saj če zajetje niso urejena in
varovana na način kot je zapisano v tem pravilniku, se bo vsako leto vlagalo v zagotavljanje
kvalitete pitne vode.
Vinko Medvešček meni, da je prav, da ta pravilnik imamo, predvsem zato, da se to
upošteva pri gradnji novih in rekonstrukciji obstoječih objektov. V naslednjih letih občino
čakajo velika vlaganja v dezinfekcijo, vlagalo se bo predvsem v kvaliteto pitne vode.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu s predlogi in pripombami.

K .8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
štipendiranju – skrajšani postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Andraž Gregorčič, Hasib Brdar,
Andreja Melink in Risto Djurić.
Glasovalo je 16 svetnikov. Z 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju.
K .9. točki dnevnega reda.
Informacija o 6 - mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Risto Djurić.
K .10. točki dnevnega reda.
Čistopis Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Kanal ob Soči za programsko obdobje 2015 – 2020 – informacija.
Poročevalec župan Andrej Maffi in Tina Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstvo,
prostorsko planiranje in varstvo okolja (zapisnik v prilogi).
Svetniki pri tej točki niso razpravljali.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA sp sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani in potrdi čistopis Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kanal ob Soči za programsko obdobje
2015 – 2020.

Seja je bila zaključena ob 19. 30.

Zapisala:
Valentina Velišček

Predsedujoči
Marko Bucik

•
•

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisnik Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja bo priloga temu
zapisniku.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

Na 6. redni seji dne 1. 10. 2015, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
• na seji
Sklep 2:
Predlog za spremembo 2. točke dnevnega reda, da ostane samo informacija o obvoznici in
ne tudi "sklepanje o primernosti".
• na seji
Sklep 3:
Potrdi se dopolnjen in spremenjen dnevni red.
• na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Kanal ob Soči.
• na seji
Sklep 5:
Sprejme se Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoči
družini na domu na območju občine Kanal ob Soči po skrajšanem postopku.
• na seji
Sklep 6:
Potrdi se Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoči
družini na domu na območju občine Kanal ob Soči.
• na seji
Sklep 7:
Potrdi se predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu s predlogi in pripombami.
• na seji
Sklep 8:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju.
•

na seji

Sklep 9:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani in potrdi čistopis Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kanal ob Soči za programsko obdobje
2015 – 2020.
• na seji

