OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0005/2016
Datum: 13. 9. 2016

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v torek, 13.
septembra 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, Risto Djurić, Tina Gerbec, Jože
Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Hasib Brdar in Andreja Melink.
Odsotni člani občinskega sveta: Klelija Dolenc in Andraž Gregorčič
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Dario Rolih, vodja PE
zbiranje in odvoza odpadkov ter Nataša Znidarčič - vodja finančno računovodskega oddelka
(k 8. točki dnevnega reda)
Novinarji: Vanja Trkman in Ambrož Sardoč
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 11. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Mira Bandelj in Bruno Koncut.
Mira Bandelj je imela pripombo na zapis izida glasovanja pri tretji točki dnevnega reda.
Število glasov ZA in PROTI ni pravilno zapisano.
Bruno Koncut je imel pripombo na zapis pri njegovem navajanju na peti strani zapisnika,
kjer je zapisano "on ne ve". Ta del se nadomesti s "se ne ve".
Zapisnik se bo popravilo skladno s pripombami.
Za zapisnik 11. redne seje je glasovalo 15 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana ter občinske uprave.
2. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Deskle - skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
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3. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o 6-mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto
2016; Poročilo o razdelitvi sredstev iz občinskega proračuna na podlagi objavljenega
javnega razpisa v letu 2016; Poročilo o izvajanju investicij v letu 2016; Poročilo o
vgradnji števcev.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP in Invest program za naložbo "Filtracija Avče".
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP za razširitev Zdravstvenega doma Deskle.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava o letnem poročilu 2015 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza
odpadkov.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Razprava in sklepanje o Odloku o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
10. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog
I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
11. Kadrovske zadeve.
12. Premoženjske zadeve.
Predsedujoči je predlagal, da bi se dnevni red spremenilo in sicer tako, da bi svetniki, zaradi
prisotnosti zunanjih poročevalcev, predstavnikov podjetja Komunala d.d., najprej obravnavali
osmo točko dnevnega reda, vse ostale pa bi se ustrezno preštevilčile. Na dnevni red se doda
13. točko in sicer cena pomoči na domu.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani spremenjeni dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
Zaradi prisotnosti zunanjih poročevalcev predstavnikov podjetja Komunala d.d., se najprej
obravnava osmo točko dnevnega reda, vse ostale točke se ustrezno preštevilči. Na dnevni
red se doda 13. točko in sicer cena socilanovarstvene pomoči družini na domu za leto 2016.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava o letnem poročilu 2015 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza
odpadkov.
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Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve so podali Dario Rolih, vodja PE zbiranje in
odvoza odpadkov ter Nataša Znidarčič - vodja finančno računovodskega oddelka in Tina
Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Hasib Brdar, Bruno Koncut, Risto
Djurić, Mira Bandelj, Marko Bucik in Simeon Kodelja.
Pri tej točki svetniki niso glasovali.

K 2. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana ter občinske uprave.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jože Valentinčič (Lig), Marko Bucik,
Bruno Koncut, Risto Djurić, Miha Čargo, Mira Bandelj in Hasib Brdar.
Jože Valentinčič (Lig) je vprašal, če se rešuje problem s podirajočo hišo na Doblarju.
Zanima ga ali je občina že stopili v kontakt z lastnikom hiše. Stanje je namreč vedno slabše.
Tam se odlagajo smeti, v zadnjem času tudi kosovni odpadki. Moti ga tudi, da se na stenah
objekta plakatira. Občina ima odlok o plakatiranju, ki ga je potrebno upoštevati. Redar naj to
preveri.
Župan je v zvezi s tem povedal, da stoji hiša v varovalnem pasu regionalne ceste. Lastnik je
že v stiku in se dogovarja z DRSI.
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da je stališče DRSC-ja v takih primerih, da mora to urejati
občina na območju katere stoji objekt.
Bruno Koncut se je najprej zahvalil, ker so v Plavah dobili interventno pot. Lani se je na
željo LD Kanal za sanacijo njihove prevzemnice oziroma hladilnice v rebalansu proračuna
zagotovilo sredstva v višini 30.000 EUR. Že takrat so se pogovarjali o tem, da bo lahko v isto
situacijo zašla tudi LD Anhovo, kar se je tudi zgodilo. Zato predlaga, da se v rebalansu
proračuna v ta namen zagotovi določena sredstva.
Risto Djurić je v zvezi s plakatiranjem povedal, da je seznanjen s tem, da je redar nekaterim
že izstavil račun za napačno plakatiranje. Prav bi bilo, da bi za vse veljala enaka pravila.
Marko Bucik je povedal, da so vsi svetniki prejeli predlog krajanov Kanalskega Vrha, za
katerega meni, da je realen in ga bo potrebno počasi uresničiti. Glede na to, da je v vasi
veliko otrok se mu zdi prav, da bi se tam naredilo avtobusno čakalnico oziroma pokrit
nadstrešek. Druga stvar je vezana na umiritev hitrosti skozi vas. V zvezi s tem je potrebno
najti pametno rešitev. Dal je pobudo, da bi bilo potrebno v Kanalu in drugod opraviti
deratizacijo.
Miha Čargo je že večkrat povedal, da želijo krajani Kanalskega Vrha s pomočjo občine
obnoviti "Plavčevo" hišo. Upa, da bodo prišli enkrat na vrsto tudi krajani te vasi. Opozoril je
tudi na to, da je trim steza v slabem stanju. Potrebno jo bo sanirati.
Mira Bandelj je ponovila željo iz ene od prejšnjih sej, da bi se v Ložicah ponovno postavilo
tablo "vi vozite". V letošnjem poletju se je na tej cesti zgodilo nekaj prometnih nesreč, zato
upa, da se bo to uredilo čim prej. Videla je, da so v proračunu rezervirana sredstva za
sanacijo pločnika. Prav bi bilo, da bi se začelo razmišljati tudi o sanaciji ceste od Anhovega
oziroma Deskel skozi Ložice do Plavi. Sanirati bo potrebno tudi cesto od Plavi proti Ahacu.
Udarne jame predstavljajo nevarnost za vse udeležence v prometu. Ne ve natančno, kdo je
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lastnik ceste ali občina ali DRSI. Vsekakor pa bi morala občina apelirati na DRSC, ker je
cesta iz Plavi do križišča za kolesarsko stezo vse prej kot primerna za kolesarje.
Hasib Brdar je prosil, da bi zjutraj v Deskle prišel redar, saj je brskanje posameznikov po
kontejnerjih skrajno neprimerno. Prav tako je potrebno rešiti problem z neregistriranimi vozili,
ki jih je v Desklah vedno več. Poskrbeti je potrebno, da bodo imeli vsi otroci varno pot v šolo.
Povedal je tudi, da je prostor z igrali ob trgovini Brumat v Desklah slabo vzdrževan in
neprimeren, da se otroci tam igrajo. To je potrebno urediti sicer naj se prostor zapre.
Rista Djurića je na temo objekta na Kanalskem Vrhu zanimalo ali ni SENG za ta objekt že
namenil določena sredstva. Prepričan je bil, da tam zadeve tečejo.
Župan je povedal, da se bo ovrednotilo stroške popravila in se bo v ta namen v rebalansu ali
proračunu zagotovilo sredstva. Za to hišo sredstva s strani občine še niso bila odobrena.
Občina je od SENG-a prejela 6.000 EUR, ki jih je, s soglasjem krajanov, namenila za
odvzem tehnološke vode iz jezera. Zato se je sanacijo objekta odložilo. Povedal je tudi, da
imajo krajani vasi predstavnika v svetu KS Kanal. Sestavi naj se prioritetni plan, kaj si krajani
želijo in tega naj najprej predstavijo na sestanku krajevne skupnosti. Nemogoče je namreč,
da bi občina uresničila želje vseh krajanov.
Direktorica občinske uprave je povedala, da je bil pred nekaj leti opravljen ogled skupaj z
urbanistom in predsednikom KS Kanal. Ugotovljeno je bilo, da je objekt v zelo slabem stanju.
Smiselno bi bilo, da bi se ga porušilo in tam postavilo novega.
Risto Djurić je povedal, da bodo imeli sestanek krajevne skupnosti, kjer bo sprožil, da se bo
razpravljalo tudi o tej problematiki. Tam bo namreč prisoten tudi predstavnik vasi Kanalski
Vrh.
Miha Čargo je predlagal, da bi se najprej preverilo statiko objekta, da se bo videlo ali je
objekt res potrebno porušiti ali ga bo potrebno samo sanirati. To naj se izpelje čim prej.
Marko Bucik je povedal, da je bil tudi on prisoten pri ogledu objekta kot predsednik krajevne
skupnosti. Objekt je res v slabem stanju. Obljubljeno je bilo, da bi se v primeru rušitve tam
postavilo objekt v enaki obliki, saj je to reprezentančna stavba v vasi.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Deskle - skrajšani postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljala Mira Bandelj.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Deskle.
2.
Ta sklep velja takoj.
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K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Mira Bandelj in Hasib Brdar.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k Spremembam Statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, ki jih je sprejel svet zavoda dne 1. 7. 2016.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Glasovalo je 12 svetnikov. Z 11 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k Spremembam Statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.

K .6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o 6-mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto
2016; Poročilo o razdelitvi sredstev iz občinskega proračuna na podlagi objavljenega
javnega razpisa v letu 2016; Poročilo o izvajanju investicij v letu 2016; Poročilo o
vgradnji števcev.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.

5

Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Risto Djurić, Marko Bucik, Hasib
Brdar, Mira Bandelj, Radivoj Černe, Jože Valentinčič (Lig), Bruno Colavini, Miha Čargo,
Bruno Koncut in Tina Gerbec.
Glasovalo je 14 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 v obdobju
od 1.1. do 30. 6. 2016.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K .7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP in Invest program za naložbo "Filtracija Avče".
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Hasib Brdar.
Glasovalo je15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
v veljavnem NRP 2016-2019 se na kartici OB044-16-0004 Filtracija vode Avče uskladi
financiranje investicije za leti 2016 in 2017 kot sledi:
Filtracija Avče
Financiranje 23. člen ZFO
Sredstva občinskega
proračuna
Skupaj vrednost investicije

Skupaj leti 2016 - 2017
Leto 2016
Leto 2017
142.020,00 €
0,00 €
142.020,00 €
511.919,41 €
653.939,41 €

82.030,00 €
82.030,00 €

429.889,41 €
571.909,41 €

2.
Sklep velja takoj in se ga upošteva pri pripravi vloge za sofinanciranje naložbe po 23. členu
ZFO v letu 2017.
K .8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP za razširitev Zdravstvenega doma Deskle.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Hasib Brdar
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
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1.
V veljavnem NRP 2016-2019 se na kartici OB044-16-0005 Prizidek Zdravstveni dom Deskle
s parkirišči uskladi financiranje investicije za leti 2016 in 2017 kot sledi:
Prizidek Zdravstveni dom
Deskle s parkirišči
Sredstva občinskega
proračuna
Sredstva ZD Osnovno varstvo
NG
Skupaj vrednost investicije

Skupaj leti 2016 - 2017 Leto 2016
5.158,16

5.158,16

281.119,72
286.277,88

Leto 2017

281.119,72
5.158,16

281.119,72

2.
Sklep velja takoj.
K .9. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Hasib Brdar in Mira
Bandelj. Razpravljavci so pri tej toči razpravljali tudi o deseti točki.
Risto Djurić je povedal, da je oba odloka dobro proučil. Občina mora zaradi razpisa koncesij
oblikovati komisijo, v katero bodo vključeni strokovni ljudje, ki se bodo spoznali na te zadeve
ter ne bodo povezani s koncesionarji. Prvi del bo vezan na odvoz in zbiranje odpadkov. Upa,
da bo izbrani izvajalec izpolnjeval vse pogoje in bo dela korektno opravljal. Zato pa mora
poskrbeti komisija. Ne predstavlja si, da bi se istočasno sklepali obe koncesiji. Prepričan je,
da glede na to, da bodo izvajalci morali pridobiti vsa potrebna dovoljenja, to ne bo tako hitro.
Želi pa si, da bi se to čim prej uredilo ter da cena ne bo previsoka in bo sprejemljiva za
občane.
Hasib Brdar je poudaril, da je pri vsem tem najpomembnejša cena, ki jo bodo morali
plačevati občani. Smeti je potrebno nekam odvažati. Prav je, da bi bilo za vse občine enako.
Mira Bandelj je vprašala župana, zakaj je v gradivu napisano da gre za sedemletno
koncesijo, on pa je govoril o dvajsetletni koncesiji. Kaj to pomeni in ali se bo to pri drugem
branju spremenilo? Zanimalo jo je ali sta bila odloka v drugih občinah v prvem branju že
sprejeta?
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči v prvi obravnavi s predlogi in
pripombami.
2.
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Ta sklep velja takoj.
K .10. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog I.
branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se Odlok o načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči v prvi obravnavi s predlogi in pripombami.
2.
Ta sklep velja takoj.
K .11. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Poročevalec predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bruno
Colavini.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 13 svetnikov. S13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje imenovanju direktorice Javnega sklada
malega gospodarstva Goriške:
Iris Podobnik, Pri hrastu 11, 5000 Nova Gorica
2.
Ta sklep začne veljati takoj.

K 12. točki dnevnega reda.
Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Radivoj Černe, Simeon
Kodelja, Risto Djurić, Bruno Koncut in Marko Bucik.
Glasovalo je 13 svetnikov. Z 9 glasovi ZA in 2 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o potrditvi najema prostorov za potrebe Knjižnice »Josipa Kocijančiča« v Kanalu
1.
S tem sklepom se potrjuje najem prostorov v poslovni stavbi na naslovu Trg svobode 16 in
17 v Kanalu, stoječi na parc. št. *22/0 in *23/0 k.o. 2269 - Kanal, v skupni izmeri 89,67 m2, za
opravljanje knjižnične dejavnosti Knjižnica »Josipa Kocijančiča« v Kanalu.
Prostori, ki so predmet najema, se nahajajo v pritličju (prostori v izmeri 56,20 m 2) in v prvem
nadstropju (prostori v izmeri 33,47 m2) stavbe na naslovu Trg svobode 16 in 17 v Kanalu.
Poleg navedenih prostorov je predmet najema tudi oprema in drobni inventar, kolikor se
nahaja v teh prostorih.
2.
Višina najemnine za najem prostorov in opreme je določena z izvedeniškim poročilom z
datumom april 2016, ki ga je izdelal Franc Pintar, izvedenec gradbene stroke, in znaša
540,00 EUR mesečno.
3.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči pooblašča župana, da z zastopnikom najemodajalca
MIJA d.o.o., Trg svobode 16, Kanal, sklene najemno pogodbo.
K 13. točki dnevnega reda.
Cena socilanovarstvene pomoči družini na domu za leto 2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Hasib Brdar.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k predlagani ekonomski ceni
socialnovarstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini
16,46 EUR za efektivno uro.
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2.
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika
znaša 3,80 EUR za uro storitve.
3.
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. 1. 2016 dalje.

Seja je bila zaključena ob 18.55.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisnika Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja ter Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 12. redni seji, dne 13. 9. 2016, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
- na seji
Sklep 2:
Zaradi prisotnosti zunanjih poročevalcev predstavnikov podjetja Komunala d.d., se najprej
obravnava osmo točko dnevnega reda, vse ostale točke se ustrezno preštevilči. Na dnevni
red se doda 13. točko in sicer cena socilanovarstvene pomoči družini na domu za leto 2016.
- na seji
Sklep 3:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Deskle.
na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k Spremembam Statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, ki jih je sprejel svet zavoda dne 1. 7. 2016.
- na seji
Sklep 5:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k Spremembam Statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
- na seji
Sklep 6:
Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 v obdobju
od 1.1. do 30. 6. 2016.
- na seji
Sklep 7:
Sprejme se Sklep o potrditvi DI-IP in Invest program za naložbo "Filtracija Avče".
- na seji
Sklep 8:
Sprejme se Sklep o potrditvi DI-IP za razširitev Zdravstvenega doma Deskle
- na seji
Sklep 9:
Sprejme se Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči v prvi obravnavi s predlogi in
pripombami.
- na seji
Sklep 10:
Sprejme se Odlok o načinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči v prvi obravnavi s predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 11:
Sprejme se Sklep o potrditvi najema prostorov za potrebe Knjižnice »Josipa Kocijančiča« v
Kanalu.
- na seji
Sklep 12:
Sprejme se Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
za leto 2016.
- na seji
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