OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0012/2015
Datum: 14. 1. 2016
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 14. januarja
2016 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, France Pirih (pri drugi točki dnevnega reda), Risto
Djurić, Tina Gerbec, Jože Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Andraž Gregorčič, Hasib Brdar
in Andreja Melink.
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: Klelija Dolenc
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Rajko Leban, direktor
Agencije Golea (k drugi točki dnevnega reda), Mateja Mislej, v. d. direktorica JSMGG (k tretji
točki dnevnega reda), mag. Simon Leban, direktor medobčinske uprave občin Bovec,
Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (k četrti in peti točki dnevnega reda)
Novinarji: Ambrož Sardoč
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan
Marko Bucik.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta in zapisnika skupne seje občinskih
svetov, ki je bila 15. 12. 2015 v Vipavskem Križu.
Za zapisnik skupne seje občinskih svetov so svetniki glasovali po 10. točki dnevnega reda,
saj so zapisnik prejeli šele na seji in so se morali z njim še seznaniti.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljala Mira Bandelj.
Svetnica Mira Bandelj je povedala, da bo zapisnik 7. redne seje zavrnila. Razlog za to je, da
je na tretji strani zapisnika pri prvi točki zapisano, da je župan dal na glasovanje predlog
glede spremembe Odloka o urejanju javne razsvetljave po občini. Glede na to, da v
zapisniku ni prepisan sklep oziroma ni točno navedeno, kar je župan predlagal ter glede na
dejstvo, da svetniki niso predhodno prejeli gradiva, se ji zdi zapisnik pomanjkljiv, zato ker
manjka datum k vsebini sklepa, ki ga ni mogoče preveriti tudi nikjer drugje.
Za zapisnik 7. redne seje je glasovalo 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli
naslednji
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SKLEP
Potrdi se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombo.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.
2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK in njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
malega sklada Goriške – II. obravnava.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu medobčinske uprave in sprejem ocene
izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015.
Poročevalec (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Skupnega programa varnosti.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto
2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava in sklepanje o Celostni prometni strategiji.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Večnamenskega objekta v
Levpi.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
10. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Kulturnega doma v Ligu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
11. Kadrovske zadeve:
11. A. Imenovanje v Svet javnega zavoda Goriška knjižnica.
11. B. Soglasje k imenovanju ravnatelja OŠ Deskle.
11. C. Imenovanje Komisije za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani 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 Andreja Melink, Risto Djurič, Miha
Čargo in Mira Bandelj.
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Svetnica Andreja Melink je povedala, da so na Kambreškem izrazili željo po obnovi mostu v
Podklancu pod Kambreškim. Sicer je ideja stara že nekaj let, sedaj pa bi jo končno radi
uresničili. Most je pomemben predvsem zaradi povezave z Benečijo, v zadnjih letih pa je
opažen porast kolesarjev in motoristov. Obnova mostu bi po njihovem mnenju pripomogla k
razvoju turizma. Na mostu bi bilo potrebno obnoviti stranske stebre in vrhnjo ploščad. Most je
sedaj nevaren za prečkanje. Občino prosijo za pomoč pri obnovi. Zanimalo jo je tudi, kaj
bodo objavljeni razpisi za pridobitev sredstev za društva?
Svetnik Risto Djurić je povedal, da je bilo v zadnji številki časopisa Most objavljeno, da naj
bi bila s 1. 1. 2017 na osnovi evropske direktive za tista gospodinjstva, ki ne bodo imelo
števca za vodo, dnevna poraba kar ocenjena. Z oziroma na to, da je občina veliko denarja
porabila za oštevčenje predlaga, da občinska uprava do naslednje seje pripravila odgovor
glede tega, da se bo tistim občanom, ki še nimajo števcev dalo navodila, na kakšen način in
kako naj se na to pripravijo.
Župan se je s tem strinjal. Pripravilo se bo odgovor, kjer bo zapisan plan oštevčenja,
stroškovno, številčno ter v kakšnem roku je možno to urediti.
Svetnik Miha Čargo je imel tri vprašanja:
Prvo se je nanašalo na sanacijo zunanjega dela telovadnice v Desklah, saj so sedaj plošče v
zelo slabem stanju. Zanimalo ga je, kdaj se bo to popravilo?
V Desklah so odprli kozmetični salon. Vprašal je, na kakšen način bi se lahko dejavnost
označilo?
Pločnik od Anhovega do mostu v Anhovem je zelo slabo osvetljen. Zanimalo ga je ali je to
last občine?
Župan je v zvezi s sanacijo mostu v Podklancu povedal, da se je tisto cesto pred časom že
saniralo. Strokovnjaki so most že pregledali. Potrebno se bo odločiti ali se bo most saniralo
ali ne ter zagotoviti sredstva. Cesta je tudi na italijanski strani v zelo slabem stanju. Problem
predstavlja tudi dejstvo, da je meja med državama prav reka Idrija in bo zato težko pridobiti
vsa potrebna dovoljenja. Občine na italijanski strani so majhne in nimajo veliko sredstev, tako
da se bo tudi z njimi težko dogovoriti, da bi prispevali vsak del sredstev. Povedal je, da so
imeli sestanek z županom Občine Srednje, ki ni bil preveč zainteresiran za to, da bi se most
popravilo. Je pa most absolutno predimenzioniran. Glede razpisov je povedal, da bodo
razpisi objavljeni takoj po tem, ko bo v marcu sprejet rebalans. Glede sanacije telovadnice v
Desklah je povedal, da se skupaj s projektantom dogovarjajo, kako bi se zadevo saniralo. To
bi moralo biti v kratkem urejeno. Označevanje in postavljanje tabel ob cestah je stvar
elaborata, ki ga potrjuje direkcija za ceste. To zadevo se bo preverilo. Na občino naj lastnica
kozmetičnega salona pošlje vlogo, v kateri naj napiše, kaj želi, da se spelje postopek. Pločnik
in javna razsvetljava od Anhovega do mostu ni od občine. V zvezi s tem je povedal, da je
pločnik od državne ceste do mostu ter čez most urejen. Del pločnika do maloprodaje se bo
uredilo, javne razsvetljave, glede na to, da tam nihče ne živI, pa se tam ne bo urejalo.
Svetnica Mira Bandelj je imela repliko na županovo razlago, da se tisti del pločnika ne bo
osvetlilo. Meni da je tisti del pločnika, ki se konča pri hidroelektrarni I in je edina vez do
Rodeža smiselno osvetliti. Tam sicer nihče ne živi, se pa ljudje tam sprehajajo.
K .2 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK
in njihovih učinkih.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Rajo Leban, direktor Agencije Golea.
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Marko Bucik, Risto Djurić,
Mira Bandelj in Radivoj Černe.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 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.
Sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
malega sklada Goriške – II. obravnava.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala v. d. direktorica JSMGG, Mateja
Mislej.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se drugo branje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Poročilu o delu medobčinske uprave in sprejem ocene
izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal direktor medobčinske uprave mag.
Simon Leban.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Jože Valentinčič (Lig),
Miha Čargo, Risto Djurić, Mira Bandelj, Simeon Kodelja in Marko Bucik.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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. 2015 do 21. 12. 2015.
2.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
za leto 2015.
3.
Sklep velja takoj.
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K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Skupnega programa varnosti.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal direktor medobčinske uprave mag.
Simon Leban.
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 Skupni občinski program varnosti v delu, ki se
nanaša na Občino Kanal ob Soči.
K .6 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Radivoj Černe in Hasib
Brdar.
Svetnik Risto Djurić je predlagal, da bi krajevne skupnosti čim prej prejele delovno gradivo v
zvezi s spremembo odloka o krajevnih skupnostih, da bi svetniki, o tem že predelanem
gradivu, lahko razpravljali na eni izmed sej.
Svetnik Hasib Brdar je opozoril na to, da naj bi bila pri občinskem OPPN-ju narejena
napaka, ki se nanaša na podjetje Salonit Anhovo, zaradi česar ima sedaj podjetje Sicles
velike probleme. Predlaga, da se to pregleda in če bo to potrebno, naj občinski svet čim prej
opravi razpravo o tem, da se to uredi.
Svetnik Radivoj Černe je predlagal, da bi se čim prej opravilo razpravo o spremembi
pravilnikov za društva. Sprejemanje teh pravilnikov naj bo enostopenjsko.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se program dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2016 s
predlogi in pripombami.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K .7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016

5

1.
Objavi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Kanal ob Soči za leto
2016:
- 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 posamezniku 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.obcinakanal.si.
5.
Tok za dostavitev predlogov z obrazložitvijo je 30 dni od dneva objave. Anonimnih predlogov
komisija ne bo obravnavala.
6.
Ta sklep velja takoj.
K .8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Celostni prometni strategiji.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o potrditvi celostne prometne strategije čezmejne Goriške regije
1.
Občinski svet potrjuje Celostno prometno strategijo čezmejne Goriške regije.
2.
Ta sklep velja takoj.
3.
Sklep in dokument strategije z ostalimi obveznimi sestavinami se posreduje Ministrstvu za
infrastrukturo Republike Slovenije.
K .9. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Večnamenskega objekta v
Levpi.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (zapisnik v prilogi).
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Radivoj Černe, Mira
Bandelj, Bruno Koncut, Andreja Melink in Risto Djurić.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1. Za upravljavca objekta »Večnamenska stavba v Levpi«, ki obsega nepremičnine s
parc. št. 2440/44 in 2440/45, obe k. o. Kal nad Kanalom, se določi Krajevna skupnost
Levpa.
2. Krajevna skupnost Levpa ne sme spreminjati namenske rabe in kakovosti
posameznih prostorov objekta v upravljanju. V tem času mora omogočiti kontrolo
namenske rabe objekta Občini Kanal ob Soči, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
3. Krajevna skupnost Levpa bo o dejavnostih v »Večnamenska stavba v Levpi«
poročala Občini Kanal ob Soči najmanj enkrat letno, skupaj z obrazložitvijo
zaključnega računa KS Levpa glede stroškov upravljanja.
4. Ta sklep velja takoj.
K .10. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Kulturnega doma v Ligu.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 14 glasovi ZA sp sprejeli naslednji
SKLEP
1. Za upravljavca objekta »Kulturni dom Lig«, ki obsega nepremičnine s parc. št. 863/2,
863/3, 863/6, 1069 (deloma), k. o. Idrija nad Kanalom, se določi Krajevna skupnost
Lig.
2. Krajevna skupnost Lig ne sme spreminjati namenske rabe in kakovosti posameznih
prostorov objekta v upravljanju. V tem času mora omogočiti kontrolo namenske rabe
objekta Občini Kanal ob Soči, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
3. Krajevna skupnost Lig bo o dejavnostih v »Kulturnem domu Lig« poročala Občini
Kanal ob Soči najmanj enkrat letno, skupaj z obrazložitvijo zaključnega računa KS Lig
glede stroškov upravljanja.
4. Ta sklep velja takoj.
Po tej točki so svetniki glasovali o zapisniku 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal
ob Soči oziroma o zapisniku skupne seje občinskih uprav, ki je bila v Vipavskem Križu.
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Glasovalo je 13 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
K .11. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
11.A. Imenovanje v svet javnega zavoda Goriška knjižnica.
11.B. Soglasje k imenovanju ravnatelja OŠ Deskle.
11.C. Imenovanje Komisije za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu KMVVI je podal predsednik Bruno
Colavini.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Bruno Koncut, Radivoj
Černe, Risto Djurić, Simeon Kodelja, Marko Bucik, Bruno Colavini, Mira Bandelj in Jože
Valentinčič (Lig).
Za prvi sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnika v svet javnega zavoda
1.
V svet Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica se imenuje:
-

Milica Zimic, Morsko 48, 5213 Kanal
2.

Sklep velja takoj.
Pred pričetkom glasovanja za drugi sklep je svetnik Risto Djurić obrazložil svoj glas.
Povedal je, da nima nič proti, če bi bila dosedanja vršilka dolžnosti izbrana za ravnateljico OŠ
Deskle. Vendar imajo štiri kandidate, ki izpolnjujejo vse pogoje. Prepričan je, tudi glede na
vse povedano, da je dosedanja vršilka dolžnosti primerna za to mesto. Če je temu tako, jo
bosta podprla tako kolektiv kot tudi svet zavoda. Zato predlaga, da svetniki potrdijo sklep, ki
je bil predlagan na koordinaciji in se glasi: Občinski svet se je seznanil s predlaganimi
kandidati za ravnatelja OŠ Deskle in ugotovil, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje, zato
predlagajo svetu zavoda, da izbere kandidata, ki ga bosta podprla kolektiv in svet zavoda. V
nasprotnem primeru bo glasoval proti.
Za drugi sklep je glasovalo 16 svetnikov. Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Deske
1.
Občina Kanal ob Soči daje pozitivno mnenje k imenovanju dosedanje vršilke dolžnosti Ane
Košuta Skok, za ravnateljico OŠ Deskle.
2.
Ta sklep velja takoj.
Za tretji sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o imenovanju Komisije za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem
1.
V Komisijo za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem se imenuje:
Valentina Marušič, Kostanjevica na Krasu 24, 5296 Kostanjevica na Krasu
(predstavnica Centra za socialno Delo Nova Gorica za področje Občine Kanal ob
Soči)
- Klemen Stanič, Gorenje Polje 31, 5210 Deske
- Jerneja Jug, Čargova ulica 17, 5213 Kanal
2.
Sklep velja takoj.
-

Seja je bila zaključena ob 18. 35.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bodo priloga temu zapisniku.

9

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 8. redni seji dne 14. 1. 2016, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombo.
- 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:
Potrdi se drugo branje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške.
- na seji
Sklep 5:
Sklep o Poročilu o delu medobčinske uprave in sprejem ocene izvajanja občinskega
programa varnosti za leto 2015.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Skupni občinski program varnosti v delu, ki se
nanaša na Občino Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 7:
Sprejme se program dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2016 s
predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 8:
Sklep o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
- na seji
Sklep 9:
Sklep o potrditvi celostne prometne strategije čezmejne Goriške regije.
- na seji
Sklep 10:
Sklep o upravljanju Večnamenskega objekta v Levpi.
- na seji
Sklep 11:
Sklep o upravljanju Kulturnega doma v Ligu.
- na seji
Sklep 12:
Potrdi se zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 13:
Sklep o imenovanju predstavnika v svet Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica.
- na seji
Sklep 14:
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Deske
- na seji
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Sklep 15:
Sklep o imenovanju Komisije za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
-
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na seji

