OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0008/2013
Datum: 25.10.2013

ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v petek, 25. oktobra 2013 ob 15. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Prisotni člani občinskega sveta:
Mira Bandelj, Hasib Brdar, Marko Bucik, Bruno Colavini, Vanda Colja, Ivan Humar, Slavko Jereb, Bruno
Koncut, Ivan Križnič, Marko Maffi, Milenka Pavlin, France Pirih, Viljem Urbančič, Jože Valentinčič, Jožef
Levpušček in Klemen Stanič
Odsotni člani občinskega sveta:
Andraž Gregorčič
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave
Novinarji:
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan Ivan Humar.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.
Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Slavko Jereb, Ivan Humar, Bruno Koncut, Klemen
Stanič in Jože Valentinčič.
Svetnik Slavko Jereb je podal pripombo in sicer na navedbo na strani 5 pri sklepu št.9. On namreč meni, da
sklep ni bil sprejet.
Svetnik Klemen Stanič, ki je tudi predsednik Statutarne komisije se je opravičil, ker se komisija še ni sestala.
Meni, da je sklep sprejet.
Svetnik Ivan Humar je predlagal, naj se Statutarna komisija čim prej sestane in razčisti dilemo, ki je nastala
pri tem glasovanju.
Glasovalo je 15 svetnikov. Z 10 glasovi ZA in 2 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 26. izredne seje občinskega sveta s pripombo.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o predlogu določitve cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in
odvoza odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
2. Razprava in sklepanje o Pravilniku o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem
javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov
predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov-predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
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3. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ
Kanal – hitri postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Pravilniku o športnih in drugih objektov v lasti občine v uporabo - I.
branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Premoženjske zadeve.
Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ukinitvi javnih dober (gradivo v prilogi)-predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI (gradivo v prilogi).
7. Predlogi, vprašanja, pobude in odgovori.
Glede dnevnega reda je direktorica občinske uprave povedala, da skladno z 80. členom poslovnika o
pravilniku odloča občinski svet na eni obravnavi in da v vabilu z dnevnim redom pri peti točki manjka točka
5a - predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013, o
katerem bodo svetniki glasovali.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se dopolnjen dnevni red.

K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu določitve cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in odvoza
odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe je podala Milenka Pavlin (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Ivan Križnič, Milenka Pavlin, Marko Bucik, Ivan Humar,
Slavko Jereb, Hasib Brdar, Bruno Colavini, Jože Valentinčič, France Pirih in Vanda Colja.
Svetnik Slavko Jereb je povedal, da ga zelo moti znižanje količine odpadkov na osebo na mesec. V zvezi s
tem se je oglasil že na sestanku odbora za gospodarstvo. Zanima ga, kaj to pomeni, saj gre lahko le za dvoje
in sicer ali bo storitev slabša ali pa je to približek realni količini na mesec. Če gre za slednje potem smo bili
vsa pretekla leta zavedeni glede količine odpadkov. Meni, da bi moral občinski svet prej obravnavati
pravilnik o cenah. Predlaga, da se danes sklepa samo o 13% povišanju za obdobje dveh let. Potem se bodo
svetniki ponovno odločali. S smetmi se dela približno tako kot z državljani. Cel čas se samo obremenjuje
občane. Zanima ga, kakšna bo racionalizacija na odhodkovni strani. Zanima ga tudi, zakaj so bili odpeljani
kontejnerji za kosovne odpadke. Večkrat je to spraševal, odgovor pa je dobil od novinarke. To naj bi bilo
bolj ekološko, on pa meni, da ni. Po odloku o ravnanju, zbiranju in odvozu odpadkov, če se ne ve, kdo je
odpadke odložil, gre to v breme občine. S tem se ni zmanjšal niti strošek občine niti strošek izvajalca.
Sprašuje, zakaj je prišlo do preplačila taks? Podprl bo le sklep o 13% povišanju cene za dveletno obdobje.
Predlog ne gre v smeri, da se ga definira za dve leti, lahko se to popravi že za eno leto.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da je cena, ki je bila prej postavljena zdržala 10 let, pa podjetje ni zaznalo
izgube. Želi vedeti, koliko nagrad so si izplačali zaposleni v podjetju v času, ko je podjetje dobro poslovalo.
Strinja se s 13% povišanjem za dvoletno obdobje in to bo tudi podprl. Strinja se, da je podjetje v tem času
veliko naredilo, moti pa ga, da se niso nikoli zahvalili osnovnim šolam, ki so prav tako veliko naredile glede
ozaveščanja. V podjetje so sicer poskrbeli za postavitev novih kontejnerjev. Postavitev kontejnerskih mest
pa financira občina.
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Svetnika Ivana Humarja je zanimalo, če je podjetje Komunala na odhodkovni strani res naredila vse, kar je
lahko. Zanima ga, kaj je s taksami; ali niso šle na državo, ali niso bile vse odvedene, ali bo država vračala?
Gre za nek pravni odnos med podjetjem Komunala in zasebnikom. Sprašuje se, ali bo dobropis dolgoročno
zdržal.
Svetnik Ivan Križnič se je strinjal z njegovimi predhodniki. V času vsesplošnega odpovedovanja v javni
upravi, v gospodarstvu, prihaja do povišanja cen odpadkov. Sam se je pozanimal in ve, da je teh 13% dovolj
za dve, tri leta. Če si je kdo izmed zaposlenih izplačeval preveč nagrad, naj se sedaj vpraša, kaj je s tem
narobe. V tem primeru gre namreč za javno družbo. On bo podprl predlog 13% in nič več. Še to bo težko
podprl, kajti ljudje danes zelo težko preživijo.
Svetnik Hasib Brdar je povedal, da bo podprl ta predlog. Skrbi ga, glede na to, da je podjetje v rdečih
številkah, kaj bo z ljudmi, ki so tam zaposleni. Po njegovem mnenju so ljudje pripravljeni na to podražitev.
Svetnik Bruno Colavini se je strinjal z predhodniki glede povišanja za 13%. Glede na to, da so ta predlog v
Občini Brda zavrnili, ga zanima, kaj sedaj. Ali bo občina zalagala? Kako bo Komunala to reševala z Občino
Brda? Predlog mora podpreti vseh šest občin. Zanimalo ga je, kaj je s kontejnerji za kosovne odpadke, ki so
jih odpeljali stran. Predlagal bo, da se v Kalu odpre zbirni center za kosovne odpadke.
Svetnik Jože Valentinčič se strinja s 13% povišanjem v dveh letih. Veliko kontejnerjev je bilo odpeljanih.
Nekje je zasledil, da po nalogu inšpektorjev. Stanje glede odpadkov se bo na ta način poslabšalo, nastala
bodo divja odlagališča, občina pa bo plačevala sanacijo. Dal je pobudo, naj se določi dan in uro odvoza, kjer
bo prisoten šofer in bo povedal, kaj v kontejner sme in kaj ne.
Svetnik Bruno Koncut je povedal, da je potrebno kaznovati ljudi, ki delajo narobe. Za to ne mora skrbeti
podjetje Komunala, ampak redar.
Svetnica Vanda Colja je povedala, da ni bilo dovolj narejenega na področju obveščanja ljudi. Nekatere stvari
res niso sodile v te kontejnerje. Sedaj pa je potrebno postaviti večje obvestilo, da je zbirni center v Kanalu in
kdaj je odprt. Zato apelira na občino in na Komunalo, da se ljudi o tem obvesti.
Svetnik Klemen Stanič se strinja, da so svetniki kritični do poslovanja podjetja. Tudi podjetje bo moralo
zatisniti pas. Boji pa se, kako bodo potem organizirali odvoz smeti. On je za zbirni center že dal amandmaje,
a ni bilo posluha. Zato daje predlog, da se zbirni center naredi tudi v Desklah.
Svetnik France Pirih se strinja s 13% povišanjem za dve leti. Po tem se bodo svetniki odločili, kako naprej.
Svetnica Milenka Pavlin je povedala, da gre samo za vračilo, ne pa o višini povišanja, dve leti govorijo samo
za vračilo takse. O tem se bodo lahko pogovarjali že za eno leto in ne za dve leti. Prav pa je, da se na teh
dislociranih enotah uredi odvoz odpadkov.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 6 glasovi ZA in 5 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja
Komunala Nova Gorica d.d., z dne 18.9.2013.
2.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb, in
sicer:
1. Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0777 EUR/kg.
2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg in se obračunava gospodinjstvom v
pavšalni količini 21 kg na osebo na mesec, t.j. v znesku 1,5498 EUR na osebo mesečno.
3. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg in se obračunava gospodinjstvom v
pavšalni količini 2 kg na osebo na mesec, t.j. v znesku 0,2570 EUR na osebo mesečno.
4. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0446 EUR/kg in se obračunava gospodinjstvom v
pavšalni količini 14 kg na osebo na mesec, t.j. v znesku 0,6244 EUR na osebo mesečno.
5. Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0579 EUR/kg in se obračunava
gospodinjstvom v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec, t.j. v znesku 0,8685 EUR na osebo
mesečno.
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6. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg in se obračunava gospodinjstvom v
pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec, t.j. v znesku 1,0140 EUR na osebo mesečno.
3.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v katerem ga sprejme
zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih se javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
izvajajo po enotnih cenah (skupno oskrbovalno območje).

K 2. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pravilniku o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali
odstranjevanjem komunalnih odpadkov-predlog I. branje.
Obrazložitve je podala direktorica občinske uprave Nives Prijatelj. Obrazložitve v imenu Odbor za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je podala Milenka Pavlin (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Ivan Križnič, Milenka Pavlin in Marko Bucik.
Svetnik Ivan Križnič je povedal, da v drugem odstavku 9. člena ni napisano, kaj je s tem, če nekdo biva v
študentskem domu in ima tam prijavljeno začasno prebivališče; ali plača tam 100%, v občini, kjer stalno
prebiva pa še 30%. To se pravi, da skupaj plača 130%. To je potrebno dopolniti, da se v primeru začasnega
bivanja plačuje tam, kjer začasno oseba začasno biva.
Svetnica Milenka Pavlin je povedala, da je potrebno Komunali dostaviti potrdilo, ki se ga dobi na upravni
enoti in se potem oprosti plačilo.
Svetnik Marko Bucik je prosil direktorja podjetja Komunala, da se obvesti vsa gospodinjstva, da je možno
gospodinjske člane odjaviti.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kanal ob Soči.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kanal – hitri
postopek.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti je podala Vanda Colja (zapisnik v prilogi). Obrazložitve v imenu Odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami je podal Bruno Colavini.
Poročevalec je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal.

K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pravilniku o športnih in drugih objektov v lasti občine v uporabo - I. branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti je podala Vanda Colja (zapisnik v prilogi). Obrazložitve v imenu Odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami je podal Bruno Colavini.
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Marko Bucik, Ivan Humar in Bruno Koncut.
Svetnik Marko Bucik je imel vprašanje, ki bi se po njegovem mnenju lahko nanašalo tudi na ta pravilnik.
Športno društvo Ložice daje objekt v najem in od tega dobi najemnino. Poleg tega se društvo prijavi tudi na
razpis. Zato predlaga, da objekt (gostinski lokal) upravlja občina in od tega pobira najemnino, saj ima
društvo svoje prostore. Naknadno je predlagal sklep, da se lokal v Ložicah prenese na KS Anhovo Deskle. Na
naslednji seji pa naj bo to točka dnevnega reda.
Svetnik Ivan Humar je predlagal, naj se tega ne da občini, ampak KS Anhovo Deskle. Po njegovem mnenju ta
pravilnik ni popoln, saj so nekateri objekti v občini zgrajeni na nelegalen način. Za objekt v Levpi predlaga,
da občinska uprava in društvo razčistita problem. Tudi sam je pripravljen pri tem sodelovati. Razume željo
društva, da bi bili radi tudi oni solastniki, saj so objekt tudi sofinancirali. Te stvari je potrebno urediti.
Svetnik Bruno Koncut je povedal, da bo v pravilniku težko doseči vse detajle. Na ta način se bo legaliziralo,
da se bo pobiralo denar od najemnikov.
Svetnica Mira Bandelj je povedala, da je bil njihov predlog, da se naredi dva pravilnika. Predvideva, da bo
javni zavod tržil samo za tiste objekte, ki so v lasti javnega zavoda.
Svetnik Klemen Stanič je povedal, da bi bila krajevna skupnost Anhovo Deskle vesela, če bi lahko upravljala
z objektom v Ložicah. O tem pa nima mnenja ostalih članov krajevne skupnosti.
Svetnika Jožeta Valentinčiča je zanimalo, kdo plačuje stroške javne razsvetljave pri objektu v Ložicah. Meni,
da bi morali najemniki pokriti vsaj del teh stroškov.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se prvo branje Pravilnika o uporabi objektov v lasti Občine Kanal ob Soči s predlogi in pripombami.

K 5. točki dnevnega reda.
Premoženjske zadeve.
5.a. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2013.
5.b. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami je podal Bruno Colavini.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Marko Bucik, Ivan Humar, Mira Bandelj in Vanda
Colja.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da je 15. maja 2012 na občino prišla prošnja za odkup parcele v Desklah.
Zanima ga, kaj je s tem.
Svetnik Ivan Humar je pozval občinsko upravo naj se čim prej izpelje odkup zemljišča na Srednjem.
Svetnik Bruno Koncut je povedal, da je potrebno v Plavah rešiti cel sklop, nekaj je potrebno odkupiti od
zadruge (po predlogu KS Anhovo Deskle).
Svetnica Mira Bandelj je predlagala, da se iz sklepa 5b umakneta parceli 4100/5 in 4100/6.
Svetnica Vanda Colja se je s predlogom svetnice Mire Bandelj strinjala.
Direktorica občinske uprave je odgovorila, da obstajajo varovalke, med drugim se bo na osnovi izkazanega
interesa lastnikov sosednjih parcel na navedenih nepremičninah ustanovila stvarna služnost dostopne poti v
korist vsakokratnega lastnika teh parcel (pred odločanjem o njihovi uvrstitvi v načrt prodaje oziroma
menjave).
Za sklep 5a je glasovalo 13 svetnikov. Z 12 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Kanal ob Soči za leto 2013
1.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2013 – načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja (odkup), preglednica št. 1, se dopolni z nepremičninami pod zap. št. 25 in 26, kot sledi:

ZAP.
ŠT.

OKVIRNA LOKACIJA
(k.o., parc. št.)

OKVIRNA
VELIKOST

VRSTA
(NAMEMBNOST)
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA
SREDSTVA (EUR)

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

k.o. Gorenja vas
25.

797/7
(ID znak 2271-797/70)

65 m2

stavbno zemljišče
(SK: površine
podeželskega
naselja)

1.950,00

odkup zemljišča za
potrebe gospodarske
javne infrastrukture
(vodohran)

26.

parc. št.31/3
(ID znak 2271-31/3-0

445 m2

stavbno zemljišče
(CU: osrednja
območja
centralnih
dejavnosti)

10.680

odkup zemljišča v javni
rabi

2.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem veljavnosti rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013.

Na predlog svetnice Mire Bandelj so svetniki pred glasovanjem o Sklepu o ukinitvi javnega dobra lokalnega
pomena glasovali o dodatnem sklepu in sicer, da se iz tega sklepa izločita parceli št. 4100/5 in 4100/6 obe
k.o. Deskle.
Glasovalo je 14 svetnikov. Z 11 glasovi PROTI in 1 ZA predlaganega sklepa niso prejeli.
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Predsedujoči je zato dal na glasovanje prvotni sklep. Za sklep 5b je glasovalo 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA in
1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame naslednjim nepremičninam:
-

k.o. 2270 – Morsko:
parc.št. 798/8 (ID znak 2270-798/8-0), parc.št. 800/3 (ID znak 2270-800/3-0), parc. št. 802/1 (ID
znak 2270-802/1-0).

-

k.o. 2276 – Deskle:
parc.št. 4100/5 (ID znak 2276-4100/5-0), parc.št. 4100/6 (ID znak 2276-4100/6-0), parc.št. 4100/7
(ID znak 2276-4100/7-0), parc.št. 4100/8 (ID znak 2276-4100/8-0), parc.št. 4100/9 (ID znak 22764100/9-0), parc.št. 4099/1 (ID znak 2276-4099/1-0), parc. št. 4104/4 (ID znak 2276-4104/4-0), parc.
št. 4104/5 (ID znak 2276-4104/5-0), parc. št. 4104/6 (ID znak 2276-4104/6-0), parc.št. 797/107 (ID
znak 2276-797/107-0), parc.št. 797/108 (ID znak 2276-797/108-0), parc.št. 797/109 (ID znak 2276797/109-0), parc.št. 4101/1 (ID znak 2276-4101/1-0), parc.št. 4101/2 (ID znak 2276-4101/2-0),
parc.št. 4101/3 (ID znak 2276-4101/3-0), parc.št. 4101/4 (ID znak 2276-4101/4-0), parc.št. 4103/0
(ID znak 2276-4103/0-0), parc.št. 4102/0 (ID znak 2276-4102/0-0), parc.št. 4156/0 (ID znak 22764156/0-0), parc.št. 4104/2 (ID znak 2276-4104/2-0), parc.št. 4114/7 (ID znak 2276-4114/7-0).

-

k.o. 2274 – Anhovo:
parc.št. 3169/3 (ID znak 2274-3169/3-0).

2. člen
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana v
zemljiškoknjižno izvedbo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

K 6. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Pri tej točki je obrazložitve podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mira
Bandelj (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Marko Bucik, Bruno Colavini, Hasib Brdar, Klemen
Stanič, Mira Bandelj, Ivan Križnič in Vanda Colja.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da se je na konflikt interesov opozarjalo že prej. On pa je prepričan, da so
bili v svete zavodov imenovani pravi ljudje in v tem ne vidi nič spornega. Vendar če je v zakonu napisano
drugače, je treba to upoštevati. Zamenjati je potrebno vse tri predstavnike občine v svete zavodov. Ta
problem naj se obravnava na naslednji seji občinskega sveta.
Svetnik Ivan Križnič je predlagal, da se dopisa KPK in MPZ pošljeta vsem svetnikom. On se je odločil, da bo
odstopil, meni pa, da to ne vodi nikamor.
Svetnik Hasib Brdar je pozdravil gesto Ivana Križniča in povedal, da je temu treba enkrat narediti konec.
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Svetnik Klemen Stanič je opozoril na dejstvo, kako težko je dobiti ljudi, ki so pripravljeni biti člani v
posameznih svetih javnih zavodov. Te funkcije so, če se jih resno vzame, zelo težke. Z njegove strani imajo ti
ljudje vso podporo.
Svetnica Mira Bandelj je povedala, da je glede tega "odreagirala" šele, ko je od občine dobila dopis. Odloči
naj se občinski svet.
Svetnica Vanda Colja se strinja s Klemenom Staničem. Ona v tem, da so te osebe v svetih javnih zavodov ne
vidi nobenih težav.
Zadevo bodo svetniki obravnavali na naslednji seji občinskega sveta.

K 7. točki dnevnega reda.
Predlogi, vprašanja, pobude in odgovori.
Pri tej točki je za besedo prosil Miha Stegel. Izpostavil je problem cene vrtca v Občini Kanal ob Soči za prvo
starostno obdobje. Osnova za izračun je ekonomska cena, dejanska cena naj bi bila nižja od ekonomske.
Daje pobudo, da pridobi ustrezne odgovore oziroma pričakuje uskladitev cen.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jože Valentinčič, Bruno Koncut, Hasib Brdar, Ivan
Križnič, Marko Bucik, France Pirih, Klemen Stanič in Vanda Colja.
Svetnik Jože Valentinčič je imel dve vprašanji in sicer:
- Kako napredujejo dela pri domu Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem?
- Ali je šel kdo preverit, kako je z javno razsvetljavo, saj so nekatere svetilke same sebi namen?
Svetnik Ivan Križnič:
- Svet OŠ Kanal je občino zaprosil, da poda metodologijo izračuna cene vrtcev.
- Svet OŠ Kanal je pozval in tudi sami dajejo pobudo, da se v proračun občine za leto 2014 umesti
tudi opremo za vrtec v Kanalu.
- Občina naj kot investitor energetske sanacije vrtca v Kanalu vabi na sestanke koordinacije tudi
ravnateljico.
- OŠ Kanal je prejela odločbo inšpektorice, da je potrebno zaradi varnosti ob pločniku postaviti
ograjo.
- Povedal je, da je predsednik KS Kanal na sestanku dobil popolno zaupnico, da dobro vodi krajevno
skupnost. V pismu CI so bile zapisane neresnice. Obsodil je pisanje članov CI in zahteval, da se
pismo umakne iz portala (MojaObčina.si).
Svetnik Marko Bucik:
- Na portalu občine je bilo objavljeno pismo CI proti gradnji obvoznice. O tem so razpravljali tudi na
sestanku KS Kanal.
- Opozoril je na problem zidu v Bodrežu. Sedaj se ga ponovno popravlja.
- Streha tržnice v Kanalu še vedno pušča. To je potrebno čim prej popraviti. Unovčiti je potrebno
bančno garancijo.
- Povedal je, da je pričakoval, da bodo imeli svetniki krajšo razpravo o proračunu.
Svetnik France Pirih:
- Povedal je, da se je zmenil za lastnikom za odkup zemljišča, za potrebe izgradnje rezervoarja za
vodo v Bodrežu.
Svetnik Klemen Stanič:
- Vas Rodež naj bi bila zelo neosvetljena. Spomnil je tudi na osvetlitev v Anhovem proti železniški
postaji.
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Svetnica Vanda Colja:
- Predlagala je, da se mladim pri obračunu cene vrtca upošteva tudi plačevanje stanovanjskega
kredita.
Svetnik Bruno Koncut:
- Opozoril je na problem razsvetljave v Plavah. Razsvetljava je sektorska, zato je slabo razsvetljeno.
- Med dvema hišama v Zamedvejah sta dve luknji, ki ju je potrebno popraviti.

Seja je bila zaključena ob 19. uri

Zapisala:
Valentina Velišček

Predsedujoči
podžupan, Ivan Humar

Priloge:
- lista prisotnosti
- Ostali zapisniki so bili dani občinskim svetnikom pred pričetkom seje, bodo pa priloga temu zapisniku, ki
se ga bo arhiviralo.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 27. redni seji dne 25.10.2013, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 27. redne seje občinskega sveta s pripombo.
- na seji
Sklep 2:
Potrdi se dopolnjen dnevni red.
- na seji
Sklep 3:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja
Komunala Nova Gorica d.d., z dne 18.9.2013 in dal soglasje predlaganemu sklepu o določitvi cene.
- stopi v veljavo, ko ga bodo sprejele vse občine na skupnem oskrbovalnem območju
Sklep 4:
Potrdi se prvo branje Pravilnika za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči.
- stopi v veljavo, ko ga bodo sprejele vse občine na skupnem oskrbovalnem območju
Sklep 5:
Potrdi se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal.
- na seji
Sklep 6:
Potrdi se prvo branje Pravilnika o uporabi objektov v lasti Občine Kanal ob Soči s predlogi in pripombami.
- na seja
Sklep 7:
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2013
- ta sklep se uporablja od veljavnosti rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013

Sklep 8:
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
- poslan v objavo
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