OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0003/2017
Datum: 1. 6. 2017

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 1. junija
2017, s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, Bruno Koncut, Miha Čargo, Jože Valentinčič (Lig), Mira Bandelj, Risto Djurić,
Simeon Kodelja, Jože Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Hasib Brdar, Andreja Melink, Tina
Gerbec in Andraž Gregorčič
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: Klelija Dolenc, Vladimir Kolmančič in Radivoj
Černe
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Sejad Jušić, komandir
Policijske postaje Nova Gorica (k 2. točki dnevnega reda), Črtomir Špacapan, direktor RRA
Severne Primorske (k 3. točki dnevnega reda) ter Ljudmila Čibej Boltar, predsednica
nadzornega odbora in Tanja Laščak Mužič, podpredsednica nadzornega odbora (k 4. in 5.
točki dnevnega reda)
Novinarji: Ambrož Sardoč in Vanja Trkman
Sejo je sklical in zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan
Marko Bucik.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za zapisnik 17. redne seje je glasovalo 13 svetnikov. Z 11 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za zapisnik 4. izredne seje je glasovalo 12 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
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Župan je za sejo predlagal naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Predstavitev Varnostne problematike v Občini Kanal ob Soči – poročilo za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Regijske razvojne agencije za Severno
primorsko d.o.o. za leto 2016
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine Kanal ob Soči za leto
2016.
Poročevalec župan (Gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o Predlogu Statuta Občine Kanal ob Soči – prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o osnutku Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Kanal
ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o Krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob
Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cene grobarine na pokopališčih v Občini
Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
10. Razprava in sklepanje o izdelavi OPPN (Ajba).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
11. Sklepanje o potrditvi novelacije DIIP-a ter o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 20172020 za investicijo Namakalni sistem Gorenje Polje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
12. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se spremenjen 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, Marko Bucik, Risto Djurić,
Tina Gerbec, Jože Valentinčič (Deskle), Mira Bandelj, Bruno Koncut, Simeon Kodelja, Jože
Valentinčič (Lig), Tina Gerbec, Hasib Brdar in Bruno Colavini
Miha Čargo:
Prvo vprašanje se je nanašalo na boljšo označitev kolesarske poti ob Soči. Kolesarji
sprašujejo po tej poti, kam se zavije. Zanima ga ali bi se lahko v Plavah postavilo tablo za
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označitev poti? Videl je, da se v Desklah prodajajo prostori pošte. Zanima ga, ali namerava
občina prostor odkupiti, da bi imeli pošto in banko bliže centru?
Župan je v zvezi s kolesarskimi potmi povedal, da so o tem govorili ravno ob otvoritvi mostu
v Plavah. S tem problemom je seznanjena tudi direkcija. Glede prostorov bivše pošte v
Desklah je povedal, da bi občina prostor kupila, če bi vedeli, kaj bi se v te prostore umestilo.
Če se občinski svet odloči, da je potrebno ta prostor kupiti, se bo v rebalansu zagotovilo
ustrezna sredstva.
Marko Bucik se je strinjal s tem, da se ustrezno označi kolesarko pot ter se tako kolesarja z
državne ceste Solkan – Plave umakne na kolesarsko stezo, saj je regionalna cesta zanje
zelo nevarna.
Risto Djurić je dal pobudo, da se v Koprivišču, kjer sta dve mladi družini zgradili dve novi
hiši, postavi javno luč. Občina je s tem seznanjena, vendar je občinski uslužbenec, ki je
zadolžen za to področje povedal, da se luči tam ne bo postavilo. Meni, da je prav, da se to
uredi. Dobil je informacijo, da ljudje, za marketom v Kanalu proti Soči, odlagajo smeti. Šel je
pogledat in videl, da se tja odlaga v glavnem plevel, videl je tudi nekaj plastičnih cvetličnih
lončkov. Tam je že postavljen del ograje, potrebno pa jo je postaviti v celoti. To je potrebno
čim prej urediti, saj kazi ugled kraja.
Tino Gerbec je zanimalo, kaj je z zamakanjem v zgornjem delu vasi Ročinj. O tem so
razpravljali že na eni od sej odbora za gospodarstvo. S podžupanom sta se udeležila tudi
sestanka s krajani, zato jo je zanimalo, če so bili glede tega sproženi kakšni postopki.
Občinski svet je seznanila s sprejetimi odločitvami odbora za gospodarstvo glede sanacije
zemljin pri vrtcu v Kanalu. Odbor je predlagal, da se to izvede urgentno in v skladu s predpisi,
ter da se za ta namen zagotovijo potrebna sredstva. Direktorico občinske uprave je prosila,
če lahko obrazloži postopke, ki jih je občina že izpeljala.
Direktorica občinske uprave je povedala, da se je občina lotila reševanja problema v
Ročinju (Rčišče). Krajani so, v sklopu gradbenega dovoljenja za prve tri hiše, dobili
dovoljenje za gradnjo dostopne ceste; pri gradnji je niso izvedli po projektu in je tudi niso
dokončali. Sedaj mora to reševati občina, kar pomeni, da je potrebno cesto preprojektirati od
priključka z državne ceste do konca (pri severnem potoku). Pri tem je potrebno, zaradi
podpornih zidov, pridobiti podrobno geološko poročilo in hidrološko študijo. Na izdelano
idejno zasnovo je občina vprašala za projektne pogoje DRSI in ARSO. Vse skupaj pa je
povezano z območjem, ki se ureja z OPPN razpršena gradnja. Občina ima že projektno
nalogo za izdelavo OPPN. Naročene so tudi predhodne idejne študije, kako v to območje
speljati cesto, idejne zasnove kanalizacije…, kar bo v nadaljevanju osnova za pridobivanje
smernic soglasodajalcev oziroma tudi za zahteve po morebitnih dodatnih študijah. Ostaja pa
še problem poplavljanja pri eni izmed hiš. Občina je pristopila tudi k reševanju tega
problema, vendar dokler se za cesto s hidrološko študijo ne ugotovi kam bo usmerjeno
odvodnjavanje ceste, izvedba ni možna. Glede sanacije zemljin pri vrtcu v Kanalu je
povedala, da je občina že naslednji dan po javni predstavitvi stopila v stik s kmetijskim
inštitutom, ki je predlagal tudi ukrep zamenjave zemljin ter jih vprašala, če nam lahko
svetujejo, kako bi občina čim hitreje prišla do rešitve. Napoteni smo bili na ARSO. Od njih je
občina prejela odgovor, da je potrebno najprej narediti oceno nevarnega odpadka, ki ga
izdelujejo za to pooblaščene inštitucije. Potem pa bo občina to izpeljala s pooblaščenimi, ki
te nevarne odpadke zbirajo, predelujejo, odlagajo ter na novo postavila igrišče.
Marko Bucik je v zvezi s tem povedal, da so tiste dele, za katere se je ugotovilo, da je
zemlja onesnažena, že zaščitili, tako da je bil prvi ukrep že izveden. Do takrat je območje
izvzeto iz uporabe.
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Rista Djuriča je zanimalo ali se bo OPPN delalo za vsako področje posebej ali se to lahko
naredi za vse skupaj?
Direktorica občinske uprave je povedala, da je vsako območje območje OPPN-ja in je za
vsako potreben ta postopek. Lahko se bo potem to morda združilo, da se bo z enim
izdelovalcem obdelalo obe lokaciji. Ima pa vsaka lokacija svoje parametre.
Jože Valentinčič (Deskle) je vprašal, kaj je z mrliško vežico na Gorenjem Polju? Zanimalo
ga je, kdaj se bo začelo delati pločnik v Globnem. Glede vode v Ložicah je vprašal ali občina
gradbeno dovoljenje že ima ali ne. Vprašal je tudi, kdaj se bo začelo delati ZD v Desklah?
Tudi njega je zanimalo ali občina razmišlja o nakupu prostora bivše pošte. Sedanja pošta v
Desklah namreč ne deluje kot bi morala, kar je potrebno čim prej urediti.
Župan je povedal, da vežica na Gorenjem Polju tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Denar za začetek gradnje je v proračunu zagotovljen. Z deli se bo začelo letos. Glede
pločnika v Globnem je povedal, da občina gradbeno dovoljenje ima, izvajalec je bil izbran in
denar v proračunu je zagotovljen. Izvedbo je nekoliko zadrževal zaradi velikega števila zapor
na cesti od Tolmina do Gorice. Na kolegiju so se odločili, da se bo z deli začelo. Glede vode
v Ložicah je povedal, da se je na razpis prijavil samo en izvajalec z zelo visoko ceno in se je
občina z njim pogajala, da bi se čim bolj približali realni ceni. Pogodba bo v kratkem
podpisana. Glede ZD Deskle je povedal, da so prejšnji teden na kolegiju županov potrdili
sklep, da so odobrena sredstva s strani osnovnega varstva zdravstvenega doma, tako da
bodo lahko začeli s pridobivanjem potrebnih dovoljenj.
Mira Bandelj je glede pošte v Desklah povedala, da je stvar zelo resna. Pozanimati se je
potrebno, kdo ne dela. Pošta je bila problem že prej, ko se je poštne pošiljke razdeljevalo na
pošti v Kanalu. Že takrat so imeli v Ložicah velike težave s hišnimi številkami, ker so bile
preštevilčene. Oni so torej imeli težave še preden se je pošta preselila na bencinski servis v
Desklah. Ta pošta namreč samo prejema pošte pošiljke in jih ne razdeljuje po Desklah, saj to
počnejo poštarji, ki delajo na pošti v Kanalu.
Župan je v zvezi s tem povedal, da je potrebo zbrati in zapisati vse pripombe in pritožbe, da
se jih bo lahko posredovalo direktorju pošte.
Bruno Koncut se je najprej zahvalil občinskemu protokolu za dobro izpeljano otvoritev
mostu v Plavah. V nadaljevanju je dal pobudo, da bi se uredilo parkirni prostor za
obiskovalce banke v Kanalu. Opozoril je, da označevalne table, ki so jih postavili v Kanalu,
predstavljajo nevarnost za tovornjake in avtobuse.
Simeon Kodelja je glede teh tabel podal pripombe že na sestanku krajevne skupnosti. Te bi
morale biti bolj umaknjene s cestišča.
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da je ta tabla narobe postavljena in je to potrebno čim
prej urediti.
Župan je povedal, da je potrebno čim prej zgraditi obvoznico ter da je označevanje urejeno z
elaboratom. Parkirišč za banko se ne bo urejalo.
Risto Djurić je povedal, da je zahtevo za postavitev teh tabel dala občina, cestno podjetje
pa je naredilo elaborat. Preden se je table postavilo je prišel predlog tudi na krajevno
skupnost in oni se s tem niso strinjali. Strinjali so se samo s tem, da je potrebno označiti
parkirišče in pošto. Občina bi morala upoštevati tudi mnenje krajevne skupnosti.
Bruno Colavini je povedal, da je že na novembrski seji prosil za poročilo Komisije za
dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. Zanima ga, kaj ta komisija počne in če lahko
dobi to poročilo. Deset let je že, odkar je bila zakoličena cesta Brdo – Senica, zato ljudi
zanima, kdaj bo to vknjiženo, da se ljudem odplača, kar je potrebno. Enako se dogaja na
Okroglem, kjer so ugotovili, da občina ni še nič odkupila, zato grozijo, da bodo ponovno
začeli zapirati cesto. Potrebno je urediti makadamske ceste, ki so sedaj v slabem stanju.
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Cesta Krajc – Koprivišče je v zelo slabem stanju, zato bo pri sprejemanju rebalansa
predlagal, da se zagotovijo sredstva za preplastitev. V slabem stanju sta tudi odseka Kal –
Cvetrež in Hoje – Testeni. Na 4. izredni seji so svetniki sprejeli sklep, ki je bil poslan uredniku
časopisa Večer, v katerem so zahtevali javno opravičilo. Zanimalo ga je, kaj je s tem.
Marko Bucik je povedal, da je v Morskem par hiš, do katerih vodi zelo ozka cesta, zato je
potrebno najti rešitev in urediti interventno pot. Predlagal je, da bi se uredilo problem z vrtovi
za cerkvijo, katerih lastnik je občina. Določit naj se meje in ljudem da vrtove v najem za
simbolično najemnino. V primeru, da bi ta zemljišča za občina v prihodnosti postala zanimiva,
bi se lahko v najkrajšem možnem času prekinilo pogodbo. Zanima ga, kdo plačuje vodo, s
katero se ti vrtovi zalivajo? Zanimalo ga je, za koliko časa se je podaljšano obdobje za
postavitev števcev? V Ajbi se je delalo gozdno vlako proti zajetju vodovoda. Če se je to
uredilo je prav, da se izvajalcu povrne del stroškov. Dal je pobudo, da bi se, s čim nižjimi
stroški, vzdrževalo Napoleonov most v Ajbi.

K 2. točki dnevnega reda.
Predstavitev Varnostne problematike v Občini Kanal ob Soči – poročilo za leto 2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Sejad Jušić, komandir Policijske
postaje Nova Gorica.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Hasib Brdar, Risto Djurić in Mira
Bandelj.
K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Poročilu o delu Regijske razvojne agencije za Severno
primorsko d.o.o. za leto 2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Črtomir Špacapan, direktor RRA
Severne Primorske in Tina Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstvo, prostorsko
planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Mira Bandelj, Hasib Brdar
in Simeon Kodelja.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil z delom RRA Severne Primorske d.o.o.
Nova Gorica v letu 2016.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine Kanal ob Soči za leto
2016.
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Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Ljudmila Čibej Boltar, predsednica
NO.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, ki je obrazložil svoj glas.
Risto Djurić je povedal, da nadzorni odbor občinskemu svetu ni predlagal, da bi potrdil
zaključni račun za leto 2016, temveč se je odbor z njim le seznanil. Zaključni račun je
dokument, ki ga mora občina poslati do konca marca na Ministrstvo za finance, občinski
svetniki pa to obravnavajo šele konec maja. Župan je govoril o 97 % realizaciji, povedati pa
je potrebno, da so investicije v letu 2016 znašale 862.958 €, investicijski transferi pa 120.891
€, skupaj je to 983.849 €, kar je dobrih 16 % od prihodkov, s čimer se zagotovo ne gre hvaliti.
Vsa leta posluša izgovore, da določene realizacije niso bile poplačane in bodo plačane v
naslednjem letu. Na krajevni skupnosti je tako na računu ostalo 36.549 €, na občini pa
242.935 €. S temi sredstvi bi bilo možno marsikaj narediti. Projektov torej ni in to se prenaša
iz leta v leto. V vseh mandatih sedanjega župana je bilo iz leta v leto prenesenih tudi več kot
500.000 €. To je zanj denar, ki je ostal in bi ga občina lahko investirala. To, da se občina ne
zadolžuje nam ni v tolažbo, saj bi lahko bilo v občini veliko več narejenega. Imamo odločbe
inšpekcij za urejanje vodovodov in filtriracijo vode, novogradnje pa stojijo. V zadnjih dveh
letih je občina za reševanje teh problemov namenila veliko denarja, s katerim bi lahko zgradili
vodovod Kal – Levpa. Glasoval proti zaključnemu računu Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Glasovalo je 14 svetnikov. Z 10 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
2.
Ta sklep velja takoj.
Zaradi zadržanosti zunanjega poročevalca, so svetniki peto točko dnevnega reda
obravnavali v nadaljevanju seje.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o osnutku Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Kanal ob
Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je povedal, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči se da v javno obravnavo 30 dni
zainteresirani javnosti. Osnutek se javno razgrne z objavo na spletni strani.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 6. točki dnevnega reda.
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Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o Krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob
Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagam, da sprejme sklep, da se osnutek
Odloka o krajevnih skupnostih da v javno obravnavo za čas trideset dni zainteresirani
javnosti z objavo osnutka na spletni strani občine.
2.
Ta sklep velja takoj.

K 7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
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 sodelovali Hasib Brdar, Marko Bucik in Tina
Gerbec.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
2.
Ta sklep velja takoj.

K 8. točki dnevnega reda:
Razprava in sklepanje o Predlogu Statuta Občine Kanal ob Soči – prvo branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve sta podala Dejan Valentinčič, koordinator
Statutarno-pravne komisije in Ljudmila Čibej Boltar, predsednica NO.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Tina Gerbec, Risto Djurić, Hasib Brdar,
Marko Bucik, Bruno Koncut, Simeon Kodelja, Valentinčič Jože (Lig), Miha Čargo in Mira
Bandelj.
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Tina Gerbec je svetnikom predstavila pripombe in predloge na Statut Občine Kanal ob Soči.
Pripombe in predloge je predstavila tudi na seji Odbora za gospodarstvo, prostorsko
planiranje in varstvo okolja. Večina članov se je z njimi strinjala. Pripombo je imela na 24.
člen statuta, kjer so med stalnimi delovnimi telesi navedena tri: Obor za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo
okolja ter Statutarno pravna komisija. Predlagala je, da se Odbor za gospodarstvo,
prostorsko planiranje in varstvo okolja razdeli na dve delovni telesi in sicer na Odbor za
gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Odbor za okolje in prostor. Svoj predlog je
utemeljila s tem, da se sedaj pojavlja problem prepletanja področij pri zelo občutljivih temah
(gospodarstvo in okolje), s kakovostjo dela glede na obseg gradiva, ki ga mora razširjen
odbor predelati pred sejo občinskega sveta ter s tem, da ima vseh ostalih pet goriških občin
ločene odbore za gospodarstvo ter okolje in prostor. Na ta način bi svetniki nekaj naredili za
občane, saj vedno poslušajo kritike s strani civilnih iniciativ, da ne naredijo nič. Smiselno bi
torej bilo, da bi svetniki izglasovali te spremembe, ki predvidevajo odbor za varstvo okolja, ki
bi deloval na strokovni ravni in bi se ukvarjal samo s to problematiko. Predlagala je tudi, da
obstoječi Odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, deluje v obstoječi
sestavi do konca mandata.
Risto Djurić se je strinjal s predlogom svetnice Tine Gerbec. Dejstvo je, da ima združeni
odbor, ki sicer dela dobro, veliko dela. Na začetku tega mandata so svetniki, na predlog
župana, sprejeli ustavni sklep, s katerim je bil ukinjen odbor za prostorsko planiranje. Meni,
da bi moral biti to ločen odbor, čeprav bi se sestal samo dvakrat v letu. On predlagane
spremembe statuta podpira. Vesel je, da se je prisluhnilo njegovemu predlogu, da se je v
drugem odstavku 25. člena upoštevalo, da se mandati za odbore in komisije delijo na podlagi
volilnega rezultata. To imajo tudi ostale občine. Glede 36. člena je podal predlog, da bi se
tisti stranki, ki se na podlagi volilnega rezultata opredeli za opozicijo, dalo nadzor. Že na eni
izmed sej Statutarno pravne komisije, ki ji je prisostvoval, je povedal, da tudi Zakon o lokalni
samoupravi za člane nadzornih odborov ne predvideva stopnje izobrazbe, saj je v
nasprotnem primeru to do občanov diskriminatorno. V tem statutu pa se predvideva za tri
člane nadzornega odbora visoka izobrazba z ekonomskega ali pravnega področja. Take ljudi
je v manjših občinah težko najti. Ve, kakšna je funkcija nadzornega odbora, zato ne ve, če so
v njem potrebni ljudje s tako izobrazbo. Strinja se s tem, da neka strokovnost vendarle mora
biti. Župan, ki je izvrševalec proračuna in vodi investicije, pa je lahko nekdo, ki ima samo
osnovno šolo. Glede 39. člena je povedal, da je prav, da ima nadzorni odbor svoj plan dela in
svoj program, ki ju finančno ovrednoti. Občinski svet pa je tisti, ki sprejema proračun.
Hasib Brdar je povedal, da so v SMC-ju podprli predlog župana, da se ta dva odbora
združita. On si prizadeva za to, da se v te odbore predlaga strokovne ljudi, četudi niso
svetniki. Odbor naj ostane tak kot je, zato predlagane spremembe ne bo podprl. Izobražene
ljudi imamo in te je potrebno predlagati v odbore in komisije. Interese stran je potrebno pri
teh imenovanjih potisniti na stranski tir. Glede 15. člena ga je zanimalo, svetnik iz katere
stranke, nadomesti podžupana, če ta nadomesti župana.
Marko Bucik verjame, da je odbor pravilno sestavljen, saj mora biti odgovornost
gospodarstva do okolja in okolja do gospodarstva na istih ljudeh. Meni, da je ta odbor pravi in
ima dobrega predsednika. Pogreša pa to, da v njem ni niti enega gospodarstvenika, saj
imajo ti veliko znanja na tem področju, poznajo težave tega področja, vedo, kaj rabijo za
razvoj. Področji gospodarstvo in varstvo okolja sta namreč povezani in je prav, da sta skupaj.
Vsi svetniki se trudijo in vsem je mar za okolje pa tudi za prostorsko planiranje, kam se bo kaj
umestilo. Glede stopnje izobrazbe članov nadzornega odbora je povedal, da je prav, da so
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ljudje izobraženi. Predlagal je, da se ohrani, da trije člani ne bi potrebovali tako visoke
stopnje izobrazbe.
Bruno Koncut je povedal, da sedanji odbor dela dobro, vendar se je na zadnjih nekaj sejah
največ časa namenilo prav temam o varstvu okolja. Glede izobrazbe članov nadzornega
odbora je povedal, da je prav, da imajo člani čim višjo izobrazbo, saj je na ta način
zagotovljena večja strokovnost. Revizijo za občino opravlja zunanja revizijska hiša, člani NO
ne pregledujejo številk ampak namen proračuna.
Tina Gerbec je poudarila, da je predlog, ki ga je podala tehnični predlog za izboljšavo statuta
in je mišljen za naprej, da bi bile kakovostneje obdelane teme o okolju, kar od svetnikov
zahteva javnost.
Simeon Kodelja meni, da je prav, da je nadzor opravljen kakovostno in strokovno. Boji pa
se, da bo zelo težko najti tako visoko izobražene posameznike, ki bi želeli biti člani
nadzornega odbora. Strinja se s tem, da bi bili predsedniki vseh komisij in odborov visoko
izobraženi.
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da se je bilo na sestankih Statutarno – pravne komisije
veliko govora o zahtevani stopnji izobrazbe članov nadzornega odbora. Njegovo mnenje je,
da če ima predsednik visoko izobrazbo imata lahko dva člana tudi peto stopnjo izobrazbe.
Miha Čargo je povedal, da bo podprl predlog svetnice Tine Gerbec.
Miro Bandelj je zanimalo ali govori statut o šesti ali o sedmi stopnji izobrazbe. To mora biti v
statutu točno specificirano.
Glasovalo je 14 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Statuta Občine Kanal ob Soči v prvem
branju s predlogi in pripombami.
2.
Ta sklep velja takoj.

K 9. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi cene grobarine na pokopališčih v Občini
Kanal ob Soči.
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 sodelovali Marko Bucik, Jože Valentinčič (Deskle),
Bruno Koncut, Simeon Kodelja in Risto Djurić.
Glasovalo je 12 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se predlog novih cen najema grobov v občini Kanal ob Soči.
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2.
Cene najema grobov v občini Kanal ob Soči znašajo:
CENA
(brez DDV v eur)
Žarni/otroški grob
Dvojni grob
Enojni grob

CENA
(z DDV v eur)
9,84
20,49
11,89

12,00
25,00
14,50

Cene so enotne in veljajo za vsa pokopališča na območju občine Kanal ob Soči. V ceni z
DDV je vključen 22 % DDV.

K 10. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o izdelavi OPPN (Ajba).
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 sodelovali Bruno Koncut, Tina Gerbec in Marko
Bucik.
Za predlagana sklepa je glasovalo 12 svetnikov. Z 11 glasovi ZA so sprejeli sklep 10/A IN
sklep 10/B.
SKLEP 10/A
1.
Občinski svet soglaša, da se prične s pripravo OPPN-1-01 Sanacija razpršene gradnje
(SORG) Ajba, pri čemer naj se celoten OPPN izdela le za južni del območja, kjer je
predlagana gradnja objekta za pregledovalnico in hladilnico divjadi Lovske družine Kanal.
2.
Ta sklep velja takoj.
SKLEP 10/B
1.
Priprava OPPN naj se organizira usklajeno z izdelavo projektne dokumentacije za objekt, ki
jo bo naročil investitor, tako da se lahko izdelava OPPN poenostavi in pohitri. Način
financiranja izdelave OPPN se dogovori s pobudnikom Lovsko družino Kanal, potrebna
sredstva s strani občine se zagotovijo z rebalansom proračuna občine.
2.
Ta sklep velja takoj.
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K 11. točki dnevnega reda.
Sklepanje o potrditvi novelacije DIIP-a ter o uskladitvi kartice v veljavnem NRP 20172020 za investicijo Namakalni sistem Gorenje Polje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Predsedujoči je odprl razpravo, k kateri so sodelovali Hasib Brdar, Risto Djurić, Bruno
Koncut, France Pirih, Tina Gerbec, Miha Čargo, Marko Bucik in Jože Valentinčič (Lig).
Za sklep 11/A je glasovalo 13 svetnikov. Z 8 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI so sprejeli
naslednji
SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP-a

1. Potrdi se Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
»Namakalni sistem Gorenje Polje«, ki ga je izdelal Zelen in partnerji d.o.o., dne
24.5.2017.
2. V NRP občine se (obkroži):
 uvrsti nova naložba;
 spremeni veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije.
Občina s predmetno naložbo kandidira na javnem razpisu za podukrep 4.3 Podpora za
naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva
in gozdarstva, operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 2/2017 dne 13.1.2017.
Skladno z novelacijo DIIP-a in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe
sledeča:
4. Vrednost investicije po s t a l n i h cenah znaša 94.995,15 EUR b r e z d d v o z i r o m a
1 1 5 . 8 9 4 , 0 8 e u r z D D V (obrnjena davčna obveznost) in se bo izvajala skladno s
časovnim načrtom od aprila 2017 do decembra 2019.
5. Vire za financiranje zagotavljajo:
 Lastna finančna sredstva v znesku 43.667,60 EUR ter
 Podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku 51.327,55 EUR.
Za sklep 11/B je glasovalo 13 svetnikov. Z 8 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI so sprejeli
naslednji
SKLEP
1.
V veljavnem NRP 2017-2020 se na kartici OB044-15-0001 Namakalni sistem Gorenje Polje
uskladi financiranje investicije za leti 2017 in 2018 kot sledi:
Namakalni sistem Gorenje Polje
Sredstva občinskega proračuna
Podpora v okviru PRP

Skupaj leti
2017-2018
43.667,60
51.327,55
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Leto 2017

Leto 2018

41.552,00
0,00

2.115,60
51.327,55

Skupaj vrednost investicije

94.995,15

41.552,00

53.443,15

2.
Sklep velja takoj in se ga upošteva pri dopolnitvi vloge za sofinanciranje naložbe po javnem
razpisu za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Gradnja namakalnih
sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 2/2017
dne 13.1.2017.
K 12. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Bruno Colavini in Bruno
Koncut.
Za sklep o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v svet Javnega zavoda Glasbena
šola Nova Gorica je glasovalo 13 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v svet Javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica
1.
V svet Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica se imenuje:
- Bruno Koncut, Plave, Vojkova 31b, 5210 Deskle
2.
Mandat traja štiri leta.
3.
Sklep velja takoj.
Za sklep o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica je glasovalo 13 svetnikov. Z 12 glasovi
ZA so sprejeli naslednji

SKLEP
o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet zavoda za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
1.
V Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica se imenuje:
- Marko Bucik, Bodrež 5/a, 5213 Kanal
2.
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Mandat traja štiri leta.
3.
Sklep velja takoj.
Seja je bila zaključena ob 18.40.

Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in zapisnik in zapisnik
Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 18. redni seji, dne 1. 6. 2017, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
-

na seji

-

na seji

Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Sklep 3:
Potrdi se predlagani dnevni red.
na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil z delom RRA Severne Primorske d.o.o.
Nova Gorica v letu 2016.
- na seji
Sklep 5:
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
- na seji
Sklep 6:
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči se da v javno obravnavo 30 dni
zainteresirani javnosti. Osnutek se javno razgrne z objavo na spletni strani.
- na seji
Sklep 7:
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagam, da sprejme sklep, da se osnutek
Odloka o krajevnih skupnostih da v javno obravnavo za čas trideset dni zainteresirani
javnosti z objavo osnutka na spletni strani občine.
- na seji
Sklep 8:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 9:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Statuta Občine Kanal ob Soči v prvem
branju s predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 10:
Sklepu o določitvi cene grobarine na pokopališčih v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 11:
Občinski svet soglaša, da se prične s pripravo OPPN-1-01 Sanacija razpršene gradnje
(SORG) Ajba, pri čemer naj se celoten OPPN izdela le za južni del območja, kjer je
predlagana gradnja objekta za pregledovalnico in hladilnico divjadi Lovske družine Kanal.
- na seji
Sklep 12:
Priprava OPPN naj se organizira usklajeno z izdelavo projektne dokumentacije za objekt, ki
jo bo naročil investitor, tako da se lahko izdelava OPPN poenostavi in pohitri. Način
financiranja izdelave OPPN se dogovori s pobudnikom Lovsko družino Kanal, potrebna
sredstva s strani občine se zagotovijo z rebalansom proračuna občine.
- na seji
Sklep 13:
Sklep o potrditvi novelacije DIIP-a za projekt »Namakalni sistem Gorenje Polje«.
- na seji
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Sklep 14:
Sklep: v veljavnem NRP 2017-2020 se na kartici OB044-15-0001 Namakalni sistem Gorenje
Polje uskladi financiranje investicije za leti 2017 in 2018.
- je usklajen
Sklep 15:
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v svet Javnega zavoda Glasbena
šola Nova Gorica.
- na seji
Sklep 16:
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.
- na seji
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