OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0001/2017
Datum: 16. 2. 2017

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 16.
februarja 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 in Andreja Melink
Odsotni člani občinskega sveta: Tina Gerbec (opravičeno) in Andraž Gregorčič
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Ivan Humar, podpredsednik
Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Rajko Leban, direktor
agencije GOLEA (k 3. točki dnevnega reda), mag. Simon Leban, direktor medobčinske
uprave (k 5. in 6. točki dnevnega reda), Vinko Medvešček, vodja Režijskega obrata ter Klara
Golja in Jurij Murovec, oba občinska uprava
Novinarji: Vanja Trkman
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan
Marko Bucik.
Prisotnih je bilo 15 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za zapisnik 15. redne seje je glasovalo 15 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Informacija o postopku urejanja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK in njihovih učinkih.
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Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanju o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto
2017.
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči« – predlog II. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava o Poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in
Kanal ob Soči za obdobje 1.1.2016 - 31.12.2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o spremembi družbene pogodbe o ustanovitvi RRA SEVERNE
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava in sklepanje o Letnem programu na socialnem področju za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Razprava in sklepanje o Programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
10. Kadrovske zadeve (imenovanje v svet javnega zavoda Osnovna šola Deskle).
Poročevalec KMVVI
Župan je povedal, da bo dnevni red, zaradi zunanjih poročevalcev, nekoliko spremenjen. Na
dnevni red se bo dodalo enajsto točko in sicer Predlog uvrstitve projekta Trg Kontrada v NRP
2017-2020.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za tako spremenjeni dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
Na sejo se kot 11. točko dnevnega reda uvrsti dodatno točko - Predlog uvrstitve projekta Trg
Kontrada v NRP 2017-2020. Šesta točka postane prva, druga točka ostane nespremenjena,
deveta točka bo obravnavana kot tretja, tretja kot četrta, kot zadnja bo obravnavana točka
Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.
Vse ostale točke bodo ustrezno preštevilčene.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava o Poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in
Kanal ob Soči za obdobje 1.1.2016 - 31.12.2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal mag. Simon Leban, direktor
medobčinske uprave.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Radivoj Černe, Hasib
Brdar, Simeon Kodelja, Klelija Dolenc, Bruno Koncut in Jože Valentinčič (Lig).
Glasovalo je 14 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani s Poročilom o delu Medobčinske uprave
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2016 do 1.12.2016.
2.
Sklep velja takoj.

K 2. točki dnevnega reda.
Informacija o postopku urejanja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalka direktorica občinske uprave Nives Prijatelj. Obrazložitve je podal Ivan Humar,
podpredsednik Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Risto Djurić.
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči pooblašča župana, da nadaljuje s postopki za
vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in
odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje
(CEROZ).
2.
Sklep velja takoj.
K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Ivan Humar, podpredsednik
Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Vinko Medvešček, vodja
Režijskega obrata.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Risto Djurić ter Mira
Bandelj.
Svetnica Klelija Dolenc je predlagala, da bi svetniki pri tej točki sprejeli dodatni sklep glede
priprave strategije gradnje kanalizacije v naseljih Občine Kanal ob Soči, kjer to še ni urejeno.
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinska uprava mora do ene izmed naslednjih sej pripraviti strategijo gradnje javne
kanalizacije v naseljih Občine Kanal ob Soči, ki še niso urejena.
Za drugi sklep je glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje Program izvajanja javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2017-2020.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK
in njihovih učinkih.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Ivan Humar, podpredsednik
Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Rajko Leban, direktor
agencije GOLEA.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Marko Bucik, Mira
Bandelj, Klelija Dolenc in Simeon Kodelja.
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 15 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 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Letnem programu na socialnem področju za leto 2017.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Radivoj Černe, predsednik Odbora
za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter Klara Golja, občinska uprava.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Klelija Dolenc, Hasib Brdar, Marko
Bucik, Bruno Colavini, Mira Bandelj in Risto Djurić.
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
O LETNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2017
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Sklep o Letnem programu socialnega varstva v
Občini Kanal ob Soči za obdobje 2017.
2.
Sklep velja takoj.
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K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanju o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Mira Bandelj in Bruno
Colavini.
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2017
1.
Objavi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Kanal ob Soči
za leto 2017:
- naziv častni občan,
- nagrada Občine Kanal ob Soči,
- priznanje Občine Kanal ob Soči.
2.
Podeli se največ en naziv častnega občana.
Dobitnik naziva prejme posebno listino in umetniško delo.
3.
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.
4.
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.
5.
Razpis se objavi na krajevno običajen način in na spletnem portalu občine Kanal ob Soči:
www.obcina-kanal.si ter na spletnem portalu MojaObčina.si:
http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci.
6.
Rok za dostavitev predlogov z obrazložitvijo je 30 dni od dneva objave. Anonimnih predlogov
komisija ne bo obravnavala.
7.
Ta sklep velja takoj.
K 7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči« – predlog II. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejeme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči."
2.
Sklep velja takoj.
K 8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o spremembi družbene pogodbe o ustanovitvi RRA SEVERNE
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljala Klelija Dolenc.
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči soglaša, da se 10. člen Pogodbe o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o.
Nova Gorica (prečiščeno besedilo potrjeno dne 2.7.2012 z notarskim potrdilom SV 657/12)
spremeni tako, da se na novo glasi:
»Družbeniki uresničujejo pravico do upravljanja družbe na skupščini. V skupščini imajo
družbeniki glasovalno pravico v sorazmerju z višino osnovnih vložkov. Družbenike - pravne
osebe, ki niso ustanovljene po Zakonu o lokalni samoupravi, zastopajo na skupščini njihovi
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila zakonitega
zastopnika. Družbenike - lokalne skupnosti na skupščini zastopajo direktorji občinskih uprav
oziroma njihovi pooblaščenci, na podlagi pisnega pooblastila.".
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K 9. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve (imenovanje v svet javnega zavoda Osnovna šola Deskle).
Poročevalec KMVVI
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Z 11 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o imenovanju predstavnikov Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Deskle

-

1.
V Svet javnega zavoda OŠ Deskle se imenuje:
Andreja Melink, Ročinj 37, 5215 Ročinj
Bruno Koncut, Vojkova 13/b, Plave, 5210 Deskle
Tanja Kralj, Gregorčičeva ulica 39, 5210 Deskle
2.
Mandat traja štiri leta.
3.
Sklep velja takoj.
K 10. točki dnevnega reda.
Uvrstitve projekta Trg Kontrada v NRP 2017-2020.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Svetniki pri tej točki niso razpravljali.
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 11 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
V NRP se uvrsti projekt OB044-17-0001 Trg Kontrada.
2.
S spremembo oziroma rebalansom proračuna za leto 2018 se zagotovi sredstva za
financiranje projekta na postavki 4110061 – Izvajanje projektov Leader, CLLD.
3.
Finančna konstrukcija projekta je sledeča:
Leto 2018:
Proračunska postavka 4110061 – Izvajanje projektov Leader, CLLD:
Lastna in nacionalna sredstva:
13.130,81 EUR
EU sredstva:
34.301,73 EUR
Partner KS Kanal:
361,00 EUR
SKUPAJ:
47.793,54 EUR
4.
Sklep začne veljati takoj.
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K 11. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Bruno Colavini, Risto
Djurić, Jože Valentinčič (Deskle), Simeon Kodelja, Radivoj Černe, Mira Bandelj, Klelija
Dolenc, Bruno Koncut, Miha Čargo, Marko Bucik, France Pirih in Jože Valentinčič (Lig).
Hasib Brdar je vprašal, če je kaj novega glede banke v Desklah. Ali se na tem kaj dela?
Meni, da bi bilo prav, da bi se na eni izmed naslednjih sej ponovno obravnavalo točko o
turizmu. Smiselno bi bilo, da bi se tudi naša občina vključila v zavod. Zanimalo ga je tudi, kaj
je s smučiščem v Kalu nad Kanalom. Prav bi bilo, da bi se to smučišče uredilo.
Bruno Colavini je v zvezi s smučiščem povedal, da je bilo smučišče v lanskem letu v celoti
obnovljeno s pomočjo občine ter podjetij Salonit Anhovo in Salinvest. Pridobljeno je bilo
gradbeno dovoljenje za deset let. Glede topov je povedal, da en sam top ni dovolj, imeti bi
morali še hladilnik ali bazen, kar pa bi bila zelo velika investicija. Oni te izračune že imajo in
jih lahko svetnikom tudi predstavi.
Župan je glede banke povedal, da je občina poslala dopis vsem bankam ter hranilnicam. Od
večine smo prejeli tudi odgovore, ki pa so žal negativni. Občina bo ta problem skušala
reševati tudi v prihodnje. Če pa bo imela občina kakršnekoli stroške z morebitnim prihodom
nove banke, bo o tem zagotovo sklepal občinski svet. Občinski svet je prvo branje na temo
turizma že opravil in sedaj čakamo, da to opravijo tudi vse ostale občine. Občina se bo
nekam zagotovo morala vključiti.
Rista Djurića je zanimalo, kaj je oziroma bo z banko v Desklah. Na zadnji seji občinskega
sveta so svetniki namreč podpisovali protestno pismo, ki je bilo poslano na vodstvo banke.
Uradnega stališča še ni, zato ga zanima, kaj je s tem.
Župan je povedal, da je bilo protestno pismo poslano na vodstvo banke. On je imel kasneje s
predstavnikom banke tudi sestanek, na katerem mu je bilo povedano, da so bile v zvezi s
tem narejene študije in analize, na podlagi katerih so sprejeli odločitev, da bodo banko v
Desklah zaprli.
Jože Valentinčič (Deskle) je spraševal, kaj je z garažami v Desklah, ki so pokrite z
azbestom. Uporabniki jih želijo prekriti, vendar bi radi imeli zagotovilo, da bi jih lahko še
uporabljali. Drugi problem, ki ga je izpostavil je omejitev hitrosti v Ložicah in Plavah. Kaj se
bo glede tega uredilo? Krajani želijo, da se tja postavi ležeče policaje.
Simeona Kodeljo je glede banke v Desklah zanimalo, če je bilo pismo, glede ponovnega
odprtja, poslano tudi Hranilnici Vipava.
Župan je povedal, da je bilo pismo poslano tudi Hranilnici Vipava ter da oni še razmišljajo kaj
bodo naredili.
Radivoj Černe je povedal, da jim je bilo ob zaprtju pošte rečeno, da bodo lahko na novi pošti
opravljali enake storitve kot prej, kar pa sploh ne drži. Glede na to, da sta se Pošta Slovenije
in Nova KBM združili, bi morala občina poskrbeti, da se to uredi. Apeliral je na vse prisotne,
naj se pritožijo, saj je sedanje stanje zaskrbljujoče.
Direktorica občinske uprave je glede garaž povedala, da občina z menjalno pogodbo še ni
pridobila zemljišč, da bi se na osnovi tega vknjižila. Ko se bo to uredilo, bo občina z lastniki
teh garaž uredila služnost, da bodo lahko oni na lastne stroške garaže popravili.
Župan je glede omejitve hitrosti skozi Ložice in Plave povedal, da je pobuda o postavitvi
ležečih policajev že prišla s strani KS Anhovo Deskle, a se je vse skupaj ustavilo, zato
predlaga, da bi skupaj poiskali ustrezno rešitev.
Klelija Dolenc je glede dopisa, ki so ga svetniki prejeli s strani LD Kanal povedala, da se
popolnoma strinja, da se to zbiralnico divjadi premesti, saj je sedanja lokacija popolnoma
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neprimerna. Zato je prav, da bi svetniki sprejeli sklep, da se to zadevo obravnava na
naslednji seji občinskega sveta. V tem primeru gre namreč za konkreten predlog, zato naj
strokovne službe na občini pripravijo predlog o realizaciji poslanega predloga. V sklopu
reševanja tega problema bi se lahko reševalo tudi ureditev avtobusnega postajališča v Ajbi.
Zato je predlagala, da bi svetniki o tem glasovali. Svetniki so nato o tem glasovali in se
soglasno strinjali, da se da se ta zadeva uvrsti na dnevni red naslednje seje.
Risto Djurić je povedal, da je bila ta zadeva predstavljena tudi na seji sveta krajevne
skupnosti Kanal. Sprejeli so sklep, naj se na tej pobudi dela. Predsednik lovske družine je
predlagal, da bi šli v novogradnjo, zanimajo jih samo zemljišča. Sam je mišljenja, da je
potrebno stavbo pregledati v kakšnem stanju je. Zato podpira, da bi se to uvrstilo na dnevni
red naslednje seje občinskega sveta. Predlaga, da se župan in občinska uprava sestane s
predstavniki lovske družine ter se o tem dogovorijo. V sklopu tega naj bi se potem urejalo
tudi avtobusno postajališče Ajba.
Župan je povedal, da bo potrebno na tej lokaciji najprej narediti OPPN. Občina je za ureditev
tega problema zelo zainteresirana in bo pri tem tudi pomagala.
Mira Bandelj je povedala, da iz dopisa ni razumela, kaj lovci od nje kot svetnice pričakujejo.
V dopisu je bilo sicer pojasnjeno, kakšni so nameni, ni pa bilo pojasnjeno, da želijo tisti del v
dar. Videla je, da imajo probleme s tri metrsko višino prostorov, ki jih tukaj ne dosežejo,
vendar meni, ker ve za katero stavbo gre, da je višina vprašljiva tudi tam. Šele sedaj je
razumela, da nameravajo stavbo podreti in na novo graditi. Zato prosi, da se najprej pripravi
gradivo, da bodo svetniki vedeli o čem razpravljajo.
Klelija Dolenc je še povedala, da je zemljišče o katerem govorijo zazidljivo. Ob letošnjem
dedkovanju na trgu v Kanalu se je pokazala potreba po postavitvi razdelilne elektro omarice.
Prosila je, da se to uredi.
Bruno Koncut je povedal, da se je o tem že govorilo, a se tega ni uredilo.
Miha Čarga je zanimalo ali občina razmišlja o nakupu prostorov banke v Desklah. Prav bi
bilo, da bi občina te prostore kupila in bi kasneje dajala v najem.
Risto Djurić je povedal, da se on z nakupom ne strinja, še posebej če tega prostora občina
ne potrebuje. Občina ima namreč veliko objektov, za katere so stroški vzdrževanja zelo
visoki. Če prostor kupimo, potem mu je potrebno dati vsebino.
Radivoj Černe je glede tega povedal, da tudi v primeru, da bi banka prostor prodala, bi
verjetno hotela imeti neko zagotovilo, da v teh prostorih ne bo druge banke.
Marko Bucik je podal kratko poročilo o sestanku delavne skupine v sestavi predsednikov KS
Anhovo Deskle ter Kanal, predstavnikov podjetja Salonit Anhovo in predstavnikov društva
EKO Anhovo in dolina Soče. Na sestanku je bil prisoten tudi dr. Marko Vudrag z
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je na kratko predstavil zdravstveno stanje v naši
občini. Že pred začetkom so sejo demonstrativno zapustili predsednik KS Kanal ter dva člana
EKO društva. Povedati mora, da je zdravstveno stanje v občini dobro. Kar pa je tisto kar
našo občino bremeni je mezoteliom. Rečeno je bilo, da se bo o tem govorilo še več let.
Drugače pa je stanje boljše kot drugod po Sloveniji. Marko Vudrag je pripravljen priti tudi na
eno izmed naslednjih sej, da predstavi zdravstveno stanje v naši občini. Kar zadeva lovcev
meni, da je prav, da se ta prostor uredi. Lovci od občine pričakujejo, da jih da tisto zemljišče,
da bodo potem sami na njem gradili ter jih oprosti plačila komunalnega prispevka. Misli, da
so obeti, da lovci pridobijo gradbeno dovoljenje veliki. On je že večkrat izpostavil problem z
zemljišči za cerkvijo v Kanalu, kjer so vrtovi, ki so last občine in jih obdelujejo občani. Občina
niti nima vpogleda v to, kdo jih obdeluje. Uporabniki si to lastijo in eden drugemu dajejo v
najem občinska zemljišča. Tam je tudi pipa iz katere vsi zalivajo in te vode nihče ne plača.
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Prav bi bilo, da se v tistem delu uredijo meje in se ta zemljišča da v najem za minimalno
najemnino.
Risto Djurić je povedal, da je vesel pobude, da se zadeve z vrtovi uredijo.
Mira Bandelj je povedala, da se je spomnila, da občina investira v objekte, za katere ona
uradno še ne ve ali je že prišlo do realizacije menjalne pogodbe med občino in podjetjem
Salonit Anhovo. Kar se ona spomni je občinski svet podprl samo pismo o nameri in ne tudi
pogodbe. Tako, da ona še vedno ni seznanjena z vsebino te pogodbe. Glede storitev na
pošti v Desklah je povedala, da se novi koncesionarji trudijo, vendar jim ne uspeva, ne po
njihovi krivdi ampak je za to kriva organizacija pošte. Dejstvo je, da imajo Deskle vedno
slabši standard življenja, storitev in ne nazadnje pada tudi cena nepremičnin. Proračun je bil
sprejet že lani in župan je obljubil, da se bo v Ložicah postavilo tablo "vi vozite". Zanima jo,
kdaj bo tabla postavljena, saj je sedaj v Ložicah dobesedno dirkalni poligon in to ne samo za
avtomobile ampak predvsem za tovornjake, ki vozijo po sistemu kdo je močnejši. Posledica
tega je povečanje števila prometnih nesreč. Zanima jo tudi, kdo bo cesto skozi Ložice, po
končanih delih, saniral.
Župan je povedal, da se bo pozanimal kaj je s tablo "Vi vozite". Za cesto skozi Ložice bo
potrebno narediti popis škode in poiskati "krivce".
Miha Čarga je zanimalo kdo kosi travo na zemljiščih v Desklah, ki so v lasti podjetja Salonit
Anhovo.
Župan je povedal, da travo kosi tisti, ki prostor koristi, v tem primeru je to občina. Tudi zato je
potrebno urediti lastništvo.
France Pirih je dal pobudo, da bi se pri stari pošti na cestišče ponovno vrisalo prehod za
pešce, ki je tam enkrat že bil. Ta bi bil uporaben za vse tiste pešce, ki prihajajo z desnega
brega reke Soče.
Hasib Brdar je podal predlog, da bi se uredilo tudi prehod za pešce, ki prihajajo z Vojkove
ulice v Kanalu.
Župan je povedal, da se bo to urejalo v sklopu obvozne ceste skozi Kanal.
Jože Valentinčič (Lig) je glede označb na voziščih povedal, da se to dela v skladu s
projekti. Če je bil nekoč pri stari pošti v Kanalu prehod za pešce in ga sedaj ni več, je to zato,
ker je tako določila komisija.

Seja je bila zaključena ob 19.10.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja in Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 16. redni seji, dne 16. 2. 2017, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 2:
Na sejo se kot 11. točko dnevnega reda uvrsti dodatno točko - Predlog uvrstitve projekta Trg
Kontrada v NRP 2017-2020. Šesta točka postane prva, druga točka ostane nespremenjena,
deveta točka bo obravnavana kot tretja, tretja kot četrta, kot zadnja bo obravnavana točka
Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.
Vse ostale točke bodo ustrezno preštevilčene.
- na seji
Sklep 3:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani s Poročilom o delu Medobčinske uprave
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2016 do 1.12.2016.
na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči pooblašča župana, da nadaljuje s postopki za
vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in
odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje
(CEROZ).
- na seji
Sklep 5:
Občinska uprava mora do ene izmed naslednjih sej pripraviti strategijo gradnje javne
kanalizacije v naseljih Občine Kanal ob Soči, ki še niso urejena.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje Program izvajanja javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2017-2020.
- na seji
Sklep 7:
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih.
- na seji
Sklep 8:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Sklep o Letnem programu socialnega varstva v
Občini Kanal ob Soči za obdobje 2017.
- na seji
Sklep 9:
Sklep o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2017.
- na seji
Sklep 10:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejeme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči."
- na seji
Sklep 11:
Občinski svet je sprejel Sklep o spremembi družbene pogodbe o ustanovitvi RRA SEVERNE
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.
- na seji
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Sklep 12:
Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Kanal ob Soči v Svet
javnega zavoda OŠ Deskle.
- na seji
Sklep 13:
Občinski svet je sprejel Sklep o uvrstitvi projekta Trg Kontrada v NRP 2017-2020.
- na seji
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