OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0011/2013
Datum: 18.12.2013
ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v sredo, 18. decembra 2013
ob 16. 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, Klemen Stanič in Andraž Gregorčič
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta:
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Andrej Miška, direktor podjetja
Komunala d.d. Nova Gorica (k 2. točki dnevnega reda) in Simon Leban direktor medobčinske
uprave (k 3. točki dnevnega reda).
Novinarji:
Lea Širok
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan Ivan
Humar.
Prisotnih je bilo 17 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jože Valentinčič, Milenka Pavlin, Ivan Humar
in Bruno Koncut.
Svetnik Jože Valentinčič je opozoril, da zvočni posnetek 27. redne seje ni objavljen, na posnetku
28. redne seje pa ni vseh razpravljavcev.
Svetnik Ivan Humar je povedal, da je njegovo ime napisano tako med prisotnimi občinskimi
svetniki kot tudi med opravičeno odsotnimi. To je potrebno popraviti.
Svetnik Bruno Koncut je imel pripombo in sicer na njegovo izvajanje pri 5. točki, kjer je govoril o
obvoznici Plave in ne o obvoznici Kanal. To je potrebno popraviti.
Svetnica Milenka Pavlin je imela pripombo v zvezi s proračunom in sicer, ko je izvajala področje
trga Kontrada je to zelo na kratko povzeto, bistva pa ni. Od občinske uprave je namreč zahtevala
pisno poročilo, kdaj je bila Kontrada prvič umeščena v NRP in tudi podrobno obrazložitev, kako je v
tem mandatnem obdobju ta zadeva potekala.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 15 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 28. redne seje občinskega sveta s pripombami.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o Spremembi sklepa o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
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2. Razprava o Poročilu podjetja Komunala d.d. o pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za
RCERO.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava o POROČILU O DELU Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob
Soči za obdobje od 1.1.2013 do 1.12.2013, za Občino Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava o predlogu sklepa o subvencioniranju programa za osnove tehnike in tehnike dela s
kmetijsko žago-predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI (gradivo na seji)
7. Predlogi, vprašanja, pobude in informacije.
a. Informacija glede pripojitve zdravstvenih domov.
b. Informacija o sprejetju Sklepa o začasnem financiranju v letu 2014.
c. Poročilu o razdelitvi sredstev razpisa za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih,
socialno-humanitarnih in ostalih društev v letu 2013.
d. Poročilo o dodeljenih sredstvih na področju kmetijstva v letu 2013.
Župan je predlagal, da se prvo točko umakne z dnevnega reda, saj so imeli župani vseh šestih
občin z vodstvom podjetja sestanek. Ostali župani so zagotovili, da bodo novo ceno potrdili, tako
da bi bil ta sklep brezpredmeten.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Viljem Urbančič.
Svetnik Viljem Urbančič je imel pripombo oziroma vprašanje za občinsko upravo. Povedal je, da
je na Odbor za prostorsko planiranje in na občinsko upravo naslovil dopis, v katerem predlaga, da
bi se na to sejo uvrstilo tudi točko glede nepremičninskega zakona. Od občinske uprave je dobil
odgovor, da to za občino izvaja podjetje Terragis. Zanima ga ali bo občina lovila rok? Problematika
je namreč zelo obsežna in zahtevna, zato bi želel, da se to točko obravnava na tej seji. Če bo
občina ta rok zamudila, bodo najbolj nastradali prav občani.
Predsedujoči je povedal, da je to na to sejo težko uvrstiti, saj svetniki nimajo gradiva in bodo o
tem težko razpravljali.
Direktorica občinske uprave je povedala, da se to izvaja in bo pravočasno narejeno. Ko bo to
narejeno, se bo obvestilo Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Svetniki so najprej glasovali o tem, da se prvo točko umakne z dnevnega reda in se vse ostale
točke ustrezno preštevilčijo.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 15 glasovi ZA in 2 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Z dnevnega reda se umakne prva točka in se številčenje uskladi.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava o Poročilu podjetja Komunala d.d. o pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za
RCERO.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal direktor podjetja Komunala d.d. Nova
Gorica Andrej Miška.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Marko Bucik, Bruno Koncut, Ivan Humar,
Ivan Križnič, Slavko Jereb, Klemen Stanič, Jože Valentinčič, France Pirih, Hasib Brdar in Mira
Bandelj.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da svetniki pri tej točki ne bi smeli sklepati, saj v dnevnem redu ni
zapisano, da se bo pri tej točki tudi sklepalo.
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Predsedujoči je zato najprej dal na glasovanje sklep ali se bo o predlaganemu sklepu glasovalo ali
ne.
Glasovalo je16 svetnikov. S 6 glasovi ZA in 8 PROTI niso sprejeli naslednjega
SKLEPA
Občinski svet bo glasoval o predlaganem sklepu k prvi točki.
Skladno z rezultati glasovanja se o sklepu pri tej točki ni glasovalo.
K 2. točki dnevnega reda.
Razprava o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob
Soči za obdobje od 1.1.2013 do 1.12.2013 za Občino Kanal ob Soči.
Obrazložitve sta podala župan Andrej Maffi in direktor medobčinske uprave Simon Leban.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Mira Bandelj, Marko Bucik, Bruno Koncut,
Vanda Colja, Klemen Stanič, Ivan Humar, Viljem Urbančič, Milenka Pavlin, Jože Valentinčič, Hasib
Brdar in Marko Maffi.
Občinski svetniki tudi pri tej točki niso glasovali, saj je bilo tudi pri tej točki v dnevnem redu
zapisano, samo razprava in ne sklepanje.
K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Poročevalec je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 znaša 0,0356
EUR
2. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se
uporablja od 01.01.2014 dalje.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava o predlogu sklepa o subvencioniranju programa za osnove tehnike in tehnike dela
s kmetijsko žago-predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Slavko Jereb, Viljem Urbančič, Bruno Koncut,
Ivan Križnič, Ivan Humar, Mira Bandelj, Marko Bucik, Klemen Stanič in Hasib Brdar.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o subvencioniranju usposabljanja »Osnove tehnike dela z motorno žago« in »Tehnike dela z
motorno žago«
1. člen
Občina Kanal ob Soči bo zagotovila v proračunu za leto 2014 sredstva za subvencioniranje
usposabljanja »Osnove tehnike dela z motorno žago« - 16 pedagoških ur in »Tehnike dela z
motorno žago« - 80 pedagoških ur.
2. člen
Občinski svet se strinja, da se programi subvencionirajo v višini 60 % za krajši tečaj in 20 % z daljši
tečaj na udeleženca.
3. člen
Ta sklep velja takoj.
K 5. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Ivan Križnič, Slavko Jereb, Marko Bucik, Mira
Bandelj, Hasib Brdar in Ivan Humar.
Glasovalo je 17 svetnikov. Z 11 glasovi ZA in 6 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnikov Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Kanal
1.
V Svet javnega zavoda OŠ Kanal se namesto Ivana Križniča imenuje Stanislava Kosa.
2.
Mandat traja do konca mandata sveta zavoda.
3.
Sklep velja takoj.
K 6. točki dnevnega reda.
7. Predlogi, vprašanja, pobude in informacije.
a. Informacija glede pripojitve zdravstvenih domov.
b. Informacija o sprejetju Sklepa o začasnem financiranju v letu 2014.
c. Poročilu o razdelitvi sredstev razpisa za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih,
socialno-humanitarnih in ostalih društev v letu 2013.
d. Poročilo o dodeljenih sredstvih na področju kmetijstva v letu 2013.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jožef Levpušček, Jože Valentinčič, Ivan
Humar, Marko Maffi, Marko Bucik, Ivan Križnič, Bruno Koncut in Viljem Urbančič.
Svetnik Jožef Levpušček:
- Glede kanalizacije v Avčah ga je zanimalo ali se bosta lahko nanjo priključili tudi zadnji dve
hiši, kjer je športni objekt in še naprej.
Direktorica občinske uprave je povedala, da je v interesu občine, da se na kanalizacijo priklopi
čim več objektov. Za konkretne primere je potrebno preveriti.
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Svetnik Jože Valentinčič:
- Zanimalo ga je ali bo občina odreagirala na spremenjen urnik bencinskega servisa v
Kanalu. Do 11. ure namreč na tem servisu ni več mogoče plačevati z gotovino ampak samo
s plačilnimi karticami.
Župan je povedal, da občina v tem primeru ne more veliko narediti, saj gre za relacijo Petrol –
zasebniki.
Svetnik Ivan Humar:
- Zanima ga ali se izvajalci zimske službe pripravljajo na snežne padavine. Nikjer ob cesti
namreč ni videl nobenega signalnega količka, ki označuje, kje se sneg lahko pluži. Ne vidi,
da tečejo priprave, zato meni, da bi bilo prav, da se izvajalca opozori zaradi kasnejših
nevšečnosti. Občina mora zaradi tega spomladi kriti stroške sanacije.
- Na tej seji so svetniki sprejeli vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča. Nepremičninski davek se bliža. Njemu se je zdela zanimiva pobuda Občine
Piran, kjer so vse šole, vrtce in še nekatere druge inštitucije razglasili za javno dobro. V tej
smeri morala bi morala razmišljati tudi Občina Kanal.
Svetnik Marko Maffi:
- Občinsko upravo je prosil, naj se s podjetjem Salonit Anhovo pogovori glede kurjenja v
klinker hali. Vse več je namreč pritožb prebivalcev Gorenjega Polja glede prašenja, ki se
dogaja predvsem v nočnem času. Problem prašenja ni bil nikoli rešen. Vedno večji hrup
opažajo tudi iz nove cementarne.
Svetnik Marko Bucik:
- Njega pa tudi nekatere druge občinske svetnike je zanimalo, zakaj se v stanovanjih v
policijski stavbi v Desklah postavljajo klime. Povedal je, da je dobil odgovor od direktorice
občinske uprave, ki mu je razložila, da je bila ta rešitev predlagana s strani upravljavca.
Prej so imela ta stanovanja skupno kurilnico na nafto, ki pa je niso vsi najemniki plačevali.
klime so sedaj res strošek, elektriko pa bodo stanovalci morali plačevati sami.
- Na zadnji koordinaciji so se svetniki zavzeli za to, da se sprejme večinski sklep glede
preprečevanja odhajanja uprav vseh velikih družb iz naše doline in iz naše regije. V tej regiji
bodo sicer ostali samo delavci, ves kvaliteten, strokoven kader pa se bo izseljeval.
Dogovorili so se, da se bo napisalo protestno noto, ki bo romala na ministrstvo in vse druge
institucije, ki o tem odločajo.
Svetnik Ivan Humar:
- Podprl je zadnji predlog svetnika Marka Bucika. Dejstvo je namreč, da iz regije odhajajo vse
pomembne inštitucije. Meni, da so to parcialne rešitve. Poleg šestih županov bi se morali
angažirati tudi župani ostalin občin od Mirna ali celo Komna do Idrije in Bovca in sklicati
okroglo mizo na to temo in narediti nek pritisk na državo. Vso zadevo pa bi po njegovem
mnenju rešile pokrajine. Sedaj je čas za nek večji pritisk.
- V KS Levpa so ga prosili, da bi sredstva za "udarniške akcije" ostala. Radi bi namreč
pobetonirali 200 m ceste, ki pelje iz križišča za Seniški Breg v zaselek Škodniki - mimo
rezervoarja za vodo za zaselek Škodniki. Rabili bi material, delo bi krajani opravili sami.
Župan je glede centralizacije povedal, da so svetniki danes na mizo dobili sklep, kakršnega je
oblikovala Mestna občina Nova Gorica. V njem je omenjeno, da župani sosednjih občin sodelujejo
in izvajajo pritiske. V kolikor se svetnikom zdi primerno, lahko tudi Občina Kanal ob Soči do
januarske seje pripravi podoben sklep.
Svetnik Ivan Križnič:
- Ugotavlja, da potekajo med občino in DRSC-jem intenzivni pogovori, razgovori okoli
izgradnje obvoznice Kanal. Razgovori potekajo tako v smislu izboljšav projekta kot tudi v
smislu reševanja problemov s posamezniki, z zemljišči. Prav se mu zdi, da pri tem sodeluje
tudi KS Kanal in njen predsednik, ki je dal že nekaj konkretnih pobud in pripravil seznam
tistih, ki so v izgradnjo obvoznice vključeni.
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Druga, bolj pereča zadeva pa je odhajanje institucij iz regije. On poleg tega, kar je omenil
župan, da imamo neko okvirno pismo, ki bi ga sprejel občinski svet meni, da bi bilo prav, da
bi se sklicala skupna seja vseh občinskih svetov, da se naredi nek protest. To se morajo
dogovoriti župani te regije. Če ne bodo stopili vsi skupaj, se ne bo zgodilo nič.

Svetnik Bruno Koncut:
- Glede postavke v proračunu za javno razsvetljavo: seznanjen je, da je Občino Kanal ob
Soči obiskalo Slovensko podjetje, ki ponuja svoje luči (tehnologija je Švedska in Ameriška
in cena je primerna). Zanima ga, kakšne so zakonske možnosti za upoštevanje te ponudbe.
Svetnik Viljem Urbančič:
- Glede odhajanja institucij podpira predlog pri nastopanju proti državi. Meni, da je to
potrebno narediti čim prej in v čim širši obliki. Najprej na nivoju županov, potem pa tudi na
nivoju svetnikov in mogoče tudi drugih institucij, ki so še ostale v občini.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Predsedujoči
podžupan, Ivan Humar

Zapisala:
Valentina Velišček

-

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 29. redni seji dne 18.12.2013, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 28. redne seje občinskega sveta s pripombami.
- na seji
Sklep 2:
Z dnevnega reda se umakne prva točka in se številčenje uskladi.
- na seji
Sklep 3:
SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2014.
- Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se
uporablja od 01.01.2014 dalje.
Sklep 4:
SKLEP o subvencioniranju usposabljanja »Osnove tehnike dela z motorno žago« in »Tehnike dela
z motorno žago«.
- na seji
Sklep 5:
SKLEP o imenovanju predstavnikov Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Kanal.
- na seji
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