OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0001/2014
Datum: 30.01.2014
ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 30. januarja 2014
ob 17. 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 (seje se je udeležil pri dnevnem redu), Milenka Pavlin,
France Pirih, Viljem Urbančič, Jože Valentinčič, Jožef Levpušček in Klemen Stanič (seje se je
udeležil po 2. točki dnevnega reda)
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Boštjan Mljač, predstavnik
agencije Golea (k 1. točki dnevnega reda), Risto Djurić, predsednik NO Občine Kanal ob Soči (pri
drugi točki dnevnega reda) in Božidar Rustja (pri 6. in 7. točki dnevnega reda)
Novinarji:
Lea Širok
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan Ivan
Humar.
Prisotnih je bilo 15 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 29. redne seje občinskega sveta.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica – I.
branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
2. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in
njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Odloku Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014-predlog II.
branje.
- Predlog Dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči
z informacijo o menjavi zemljišč med občino in podjetjem Salonit Anhovo d.d.
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Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o programu dela občinskega sveta za leto 2014.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2014-predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Informacija o aktivnostih občine pri pripravi evidenc namenske rabe zemljišč za namen
obdavčitve nepremičnin.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Informacija o pripravi sprememb in dopolnitev OPN Kanal.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene storitve pomoči družini na domu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
10. Pobude, predlogi in vprašanja.
Župan je predlagal, da se prvo točko umakne z dnevnega reda, ker tudi Mestna Občina Nova
Gorica odloka še ni potrdila in mestni svetniki zahtevajo dodatna pojasnila. Ta naj bi bila koristna
tudi za našo občino, zato se s sprejemanjem odloka ne bo hitelo. Odločitev o tem bo preložena na
februarsko sejo. Drugo točko se umika, ker ni usklajena med vsemi štirimi župani. Pri Predlogu
Dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči je bila
vključena tudi informacija o menjavi zemljišč med občino in podjetjem Salonit Anhovo d.d. To
informacijo se bo obravnavalo pod samostojno točko.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Marko Bucik, Bruno Colavini in Mira Bandelj.
Svetni Marko Bucik je predlagal, da se na dnevni red, pred točko predlogi, pobude in vprašanja,
uvrsti točko kadrovske zadeve.
Svetnik Bruno Colavini je povedal, da je imel Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami sestanek. Predlagali so, da se informacijo o menjavi zemljišč med občino in
podjetjem Salonit Anhovo d.d. obravnava pod posebno točko.
Svetnica Mira Bandelj je hotela svetnika Colavinija dopolniti, da je ona vztrajala na tem, da se to
obravnava kot točko, da bi svetniki o tem razpravljali in predlagali usmeritve za nadaljnje dogovore.
Svetniki so najprej glasovali o tem, da se prvi dve točki umakneta z dnevnega reda, tretja točka
postane prva, četrta točka postane druga, informacija o menjavi zemljišč postane tretja, ostale
točke se preštevilčijo od štiri do osem, deveta točka postane kadrovske zadeve, deseta pa ostane.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Prvi dve točki se umakneta z dnevnega reda, informacija o menjavi zemljišč postane 3. točka,
ostale točke se preštevilčijo od 4. do 8. in 9. točka kadrovske zadeve, 10. ostane.
Spremenjen in dopolnjen dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in
njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
2. Razprava in sklepanje o Odloku Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014-predlog II.
branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
- Predlog Dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Kanal ob
Soči.
3. Informacija o menjavi zemljišč med občino in podjetjem Salonit Anhovo d.d.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o programu dela občinskega sveta za leto 2014.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2014-predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Informacija o aktivnostih občine pri pripravi evidenc namenske rabe zemljišč za namen
obdavčitve nepremičnin.
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Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Informacija o pripravi sprememb in dopolnitev OPN Kanal.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene storitve pomoči družini na domu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Kadrovske zadeve.
Poročevalec KMVVI
10. Pobude, predlogi in vprašanja.
Za tako spremenjen in dopolnjen dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
Potrdi se spremenjen dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in
njihovih učinkih.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal predstavnik agencije Golea, Boštjan Mljač.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Milenka Pavlin, Slavko Jereb, Bruno Koncut,
Viljem Urbančič, Mira Bandelj, Ivan Humar in Ivan Križnič.
Glasovalo je16 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih s predlogi in pripombami.
2.
Sklep velja takoj.
K 2. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014-predlog II.
branje.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Risto Djurić, predsednik NO Občine Kanal
ob Soči (zapisnik v prilogi).
Pri tej točki ni bilo razprave.
Predsedujoči je povedal, da sta bila dana amandmaja s strani svetnikov Marka Bucika in Viljema
Urbančiča.
Amandma svetnika Marka Bucika:
Spodaj podpisani občinski svetnik Bucik Marko vlagam amandma, ki se glasi:
Iz postavke 4180011 »Obnova sakralnih objektov« se oddvojijo sredstva v višini 1.000 EUR za
zagotavljanje varovanja cerkvice v Britofu, na pobudo oskrbnika Humar Marjota, ki tam tudi živi in v
tem vidi tudi problem.
Župan je prvi amandma podprl, zato so svetniki glasovali o amandmaju, ki ga je vložil svetnik
Marko Bucik. Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
Sprejme se amandma svetnika Marka Bucika.
Amandma svetnika Viljema Urbančiča:
Spoštovani!
Na podlagi 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, Ur. l. RS, št. 76/2008,
vlagam pisni amandma na predlog proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014.
V predlogu proračuna za leto 2014 se dodajo finančna sredstva za delno asfaltno preplastitev
ceste na proračunsko postavko:
Področje proračunske porabe: 13 Promet, Prometna infrastruktura in komunikacije
Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka: 413001 Vzdrževanje občinskih cest in objektov – rekonstrukcija ceste
Ukanje– Markiči–Lig
v znesku 15.000 evrov (predlog zneska po prerazporeditvi, izvedba rekonstrukcije ceste Ukanje–
Markiči– Lig: 15.000 evrov) iz naslednje proračunske postavke :
1. Področje proračunske porabe: 13 Promet, Prometna infrastruktura in komunikacije
Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka: 4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov – rekonstrukcija ceste
Ukanje– Markiči–Lig
Sredstva se iz te postavke prerazporedijo (glejte Seznam cestna infrastruktura). Iz postavke
Sanacija zidu (pozidava, venec, ograja) in vozišča proti gradu v Kanalu, 30.000 evrov.
Predlog prerazporeditve 5. 000 evrov v okviru iste postavke
2. Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Glavni program: 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)
Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč
Proračunska postavka: 4160160 Kmetijska zemljišča
(Predlog prerazporeditve 5.000 evrov)
3. Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo
Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Proračunska postavka: 4140130 Partnerstvo v EU projektih
(Predlog prerazporeditve 5.000 evrov)
Župan tega amandmaja ni podprl. Predlagal je, da se 15.000 EUR preloži v leto 2015 in se v
naslednjem letu preplasti cesto za vrednost 30.000 EUR. Svetniki so najprej glasovali o
županovem sklepu.
Glasovalo je 16 svetnikov. Z 9 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
V dopolnjenem predlogu Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014 se dodatna finančna
sredstva za delno preplastitev ceste Ukanje - Markiči - Lig, ne zagotovijo.
Svetnik Viljem Urbančič je glede očitka, da jemlje 5.000 EUR iz proračunske postavke
Partnerstvo v EU projektih vprašal, kaj je z 224.000 EUR evropskih sredstev za dvorano v Ligu. V
NRP-jih teh sredstev ni več. Povedal je tudi, da se pred dvema letoma ni dalo nič za cesto Ukanje
Markiči, v lanskem letu je šlo za omenjeno cesto 20.000 EUR. Amandmaja ni umaknil, zato je
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prosil občinske svetnike, da amandma podprejo.
Ker so svetniki potrdili županov sklep, se o amandmaju svetnika Viljema Urbančiča ni glasovalo.
Svetniki so nato glasovali o potrditvi proračuna za leto 2014. Glasovalo je 15 svetnikov. S 13
glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014.
2.
Sklep velja takoj.
K 3. točki dnevnega reda.
Informacija o menjavi zemljišč med občino in podjetjem Salonit Anhovo d.d.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami je podal predsednik odbora Bruno Colavini (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Ivan Križnič,Ivan Humar, Klemen Stanič,
Marko Bucik, Bruno Koncut, Mira Bandelj in Slavko Jereb.
Svetnik Ivan Križnič daje županu in občinski upravi tri glavne usmeritve:
- Oblikovanje skupne strategije, kaj s samskim domom v Desklah. To namreč ni enostavna
stvar. Glede doma so bile raznorazne strategije, ki pa so šle žal mimo. Ko bo to z menjavo
prišlo v last občine, bo občina od tega plačevala davek na nepremičnine – del po stopnji 0,5
%, večino pa po stopnji 0,75 % in to bo za občino breme. Zato naproša svetnice in
svetnike, da bi o tem opravili resno razpravo.
- Glede ramp je povedal, da sta tukaj dva partnerja, občina, ki zagovarja javni interes, interes
vseh občanov in zasebno podjetje, ki bo zagovarjalo svoje interese. Če bo kdo skušal
nagajati z rampami na javnih površinah, ki so v lasti podjetja Salonit Anhovo d.d., potem
lahko občina postopa enako z zemljo, ki jo ima znotraj podjetja Salonit. Sogovornika naj
ohranjata dober dialog v pogovorih.
- Nekaj sej nazaj je predlagal, da se začnejo pogovarjati o površinah znotraj Salonita, ki so
primerne za razvoj podjetništva. Smotrno bi bilo, da se pogovarjajo o površinah, ki bi
koristile obrtnikom. Te naj se zamenja, usposobi in po nižji ceni odproda.
- Glede oskrbe z vodo je povedal, da je občina pred leti naredila strategijo oskrbe z vodo
(Avšček, vrtina v Desklah). Sedaj naj bi bila to še vodarna, ki je v lasti Salonita, ki jo ta za
pitno vodo ponuja v last občini. Glede tega je zelo skeptičen, saj ima občina druge naravne
vire vode, medtem, ko vodarna ponuja soško vodo, ki se jo s tehnologijo sicer da obdelati,
vendar je kvaliteta vprašljiva. Zato bi rad videl analize ene, druge in tretje vode, da se bo
vedelo, kaj bodo ponudili občanom.
Svetnik Ivan Humar:
- Glede samskega doma v Desklah se tudi on strinja, da je v tem trenutku velik problem, kaj
s tem objektom narediti. Misli, da sedaj ni prave ideje, kaj s temi prostori narediti. Mogoče
bi bilo dolgoročno smotrno pogledati, kako je Javni stanovanjski sklad v Mestni občini Nova
Gorica, investira v izgradnjo socialnih stanovanj in jih potem daje v najem. Smiselno bi bilo,
če bi se občina temu skladu lahko priključila, da bi segal tudi na naše območje in bi na ta
način laže peljali dogovore. Tam bi bilo POTREBNO narediti gradbeno parcelo, se pravi
objekt porušiti in pogledati, kaj se tam lahko naredi. Glede doma on kot podžupan meni, da
ga občina v tem trenutku ne bi smela prevzeti. Strinja se, da mora biti občina pri pogajanjih
najmanj enakopraven partner.
- Glede postavitve ramp je povedal, da o tem ni nihče razmišljal. Misli pa, da je smiselno, da
se te površine uredi. So v javni rabi in je prav, da pridejo v javno dobro.
- Vodarna je sestavljena iz dveh delov, en del je industrijska voda, drugi del pa pitna.
Smiselno bi bilo, da se to uredi.
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Svetnik Klemen Stanič:
- V celoti podpira razpravo Ivana Križniča. Pred sabo imajo informacijo, dogovor o predlogu
menjave zemljišč, ki je sad trdega dela, dobre volje in dobre komunikacije. Ta dokument je
pohvalil. V krajevni skupnosti si tako pogodbo želijo že vrsto let, ker je osnovni temelj za
razvoj in nadaljnje delo za nerešena in urejena zemljišča. Tako kot nam torej Salonit daje
neko možnost razvoja bodisi v obrtni coni ali v samem centru Deskel, kjer so v lasti podjetja
tudi funkcionalna zemljišča in javne površine, tako daje tudi občina v kamnolomu možnost
nadaljnjega pridobivanja dovoljenj. Misli, da gre v tem primeru za nek vzajemni učinek.
Svetnik Marko Bucik:
- Meni, da se moramo v teh razgovorih postaviti najmanj kot enakopraven partner.
- Kar zadeva samskega doma se strinja z vsemi predhodniki. Ta dom bi lahko bil občini v
breme. Kolikor se spomni je bila vrednost tega objekta 1 mio EUR. O tem so razpravljali, ko
so obravnavali možnost izgradnje doma upokojencev. Če je to poslovni objekt in da je
stopnja davka na nepremičnine 0,75 %, potem bo to za občino predstavljalo veliko breme,
zato te menjave ne pozdravlja. Če se gre v socialna stanovanja naj Salonit z Javnim
stanovanjskim skladom iz Nove Gorice sklene pogodbo brez občine. Če pa se gre za
profitna stanovanja, naj se dobi vlagatelja, ki bi spremenil objekt v stanovanjskega in to
odprodal.
- Zmotila ga je cesta, ko se govori o mostu v Anhovem. Verjame, da je to Salonitovo,
spoštuje vsako lastnino, vendar menjava, da občina dobi cesto, ne bi smela biti v njenem
interesu. Cesta je namreč že stara, star in dotrajan je tudi most in bo vse to v prihodnosti
predstavljalo veliko finančno breme za občino. Salonit naj to poskuša predat, da bi to
postala državna last.
- Pozdravlja pa vodarno, saj meni, da vode ni nikoli preveč.
Svetnik Bruno Koncut:
- Glede mostu je pripomnil, da drugega mostu za tovornjake nimajo več.
Svetnica Mira Bandelj:
- Njen predlog je, da se informativno vidi, katere parcele sploh so in kasneje, ko se bo
občinski svet o tem odločal, naj se to ovrednoti s številkami oziroma z denarjem. Potem se
bo laže presojalo, kaj lahko dobi občina v zameno. Današnja razprava se ji zdi smotrna.
- Kar zadeva most se strinja, zdi se ji dober predlog, da gre na republiška ramena. Glede na
to, da občina že sedaj težko vzdržuje občinske ceste, je to dobra rešitev.
- Glede vodarne in ostalega se strinja, da je pametno, da se to zamenja, vendar občina pri
tem ne sme biti v podrejenem položaju. Želela bi, da bi dobili neko okvirno ceno, da se vidi,
koliko je kaj vredno.
Svetnik Slavko Jereb:
- Glede vodarne je povedal, da je oskrba z vodo v naši občini zelo razdrobljena in iz tega
stališča zelo draga, kajti priprava vode na vseh teh vodnih virih zahteva svoj davek. Po
drugi strani pa ima to tudi svojo prednost, zato postavlja pod vprašaj vodarno Ahnovo.
Občina je veliko vlagala v posodobitev vodovodov. Delalo se je vrtino Drmota, vrtino
Ledince, zato sprašuje ali ni bila vrtina Ledince tista, ki bi zagotavljala, da bo imela občina
količinsko dovolj vode, da je ne bi bilo potrebno koristiti iz vodarne Salonit. V posodobite
vodovodov se bo vlagalo 370.000 EUR, pripravlja se projektna dokumentacija za
vodooskrbne sisteme v višini 161.000 EUR. Po drugi strani naj bi občina prevzela še
vodarno Anhovo in to bo prav tako zahtevalo neka sredstva za priključitev na javni
vodovod.
- Ko gre za menjavo zemljišč, bi bilo dobro, če bi imeli v rokah en adut, čeprav se boji, da bo
občina v teh pogajanjih v podrejenem položaju. Ko se je pripravljal občinski podrobnostni
prostorski načrt za Kamnolom Rodež je bila ura, da bi se občina pogovarjala o zamenjavi
zemljišč. Sedaj pri pogajanjih je potrebo podjetje opozorit, da je bila takrat občina tista, ki
jim pri sprejemanju tega dokumenta ni povzročala težav.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o programu dela občinskega sveta za leto 2014.
Poročevalka direktorica občinske uprave Nives Prijatelj.
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Ivan Križnič, Marko Bucik in Ivan Humar in
Mira Bandelj.
Svetnik Ivan Križnič:
Predlagal je dopolnitev glede urejanja prostora in gospodarskih javnih služb je v mesecu februarju
predvidena obravnava Predloga Odloka o spremembi Odloka o občinskem prostorskem načrtu. Na
tej seji pa se bo obravnavalo Informacijo o aktivnostih občine pri pripravi evidenc o namenski rabi
zemljišč za namen obdavčitve nepremičnin. Ti dve točki sta med sabo povezani, čeprav se ve, da
v tej fazi postopka usklajevanja ne bodo možna. Prav bi bilo, da bi v grafični in tekstualni obliki
pridobili informacije kdaj, kako, kje so kakšne zadeve , ki niso usklajene. Zato predlaga celovito
informacijo z obravnavo, da se vidi, kaj je tisto, kar je smiselno, ker je občina dokument na osnovi
katerega bo geodetska uprava občanom poslala izračun za plačilo davka.
Svetnik Marko Bucik:
Ima pripombo, ki je bila izpostavljena na koordinaciji političnih strank, kjer so se dogovorili, da se
bo proračun sprejelo, da pa bo obravnava rebalansa na seji v mesecu juniju. Želi, da se o tem
sprejme sklep, da se rebalans izvede do 10.6.2014.
Glede davka na nepremičnine je povedal, da bi si občina na račun demografsko ogrožene občine
prizadevala pridobiti status degradirane občine, tako na račun upadanja števila prebivalstva, kot
tudi na račun podjetja Salonit Anhovo d.d.. Na ta način bi bilo možno, da bi bili občani oproščeni
plačila nepremičninskega davka.
Prav bi bilo, da se te točke vključi na eno izmed naslednjih sej.
Svetnik Ivan Križnič je podprl pobudo svetnika Marka Bucika. Želi, da se to obravnava na
februarski seji.
Svetnik Ivan Humar:
Prepričan je, da se bo v juniju mesecu sprejemalo rebalans. To pa tudi zato, ker se bo do takrat
ugotovilo, katere investicije je realno možno izpeljati in katere ne, da se bo lahko investicijska
sredstva preložilo kam drugam. Meni, da se bo občinski svet sestal tudi v začetku septembra, ker
se bo zagotovo nabralo nekaj stvari, ki jih bo potrebno rešiti. Preveriti je potrebno, če je z volitvami
vse urejeno (volilni odbori, volišča).
Svetnica Mira Bandelj:
Upa, da se bo čim prej razdelilo društvom sredstva iz razpisa.
Želela bi, da se Odlok o dopolnjevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in
zaposlovanja Občine Kanal ob Soči obravnava že na februarski seji in da se to čim prej izpelje.

Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se program dela občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2014 s
predlogi in pripombami.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2014-predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovali Milenka Pavlin in Mira Bandelj.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi so sprejeli naslednji
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SKLEP
o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2014
1.
Objavi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Kanal ob Soči
za leto 2014:
- nagrada Občine Kanal ob Soči,
- priznanje Občine Kanal ob Soči.
2.
Podeli se največ tri nagrade, od tega dve posameznikom in eno kolektivu.
Nagrada se podeli v obliki plakete – odlitek grba Občine Kanal ob Soči v bronu.
Dobitniki nagrade prejmejo tudi umetniško delo v vrednosti do 210,00 evrov.
3.
Podeli se največ pet priznanj, od tega tri posameznikom in dve kolektivu.
Priznanje se podeli v obliki diplome, ki je opremljena z grbom občine in jo podpiše župan.
4.
Razpis se objavi na krajevno običajen način in na spletnem naslovu občine: www.obcina-kanal.si .
5.
Rok za dostavitev predlogov z obrazložitvijo je 30 dni od dneva objave. Anonimnih predlogov
komisija ne bo obravnavala.
6.
Ta sklep velja takoj.
K 6. točki dnevnega reda.
Informacija o aktivnostih občine pri pripravi evidenc namenske rabe zemljišč za namen
obdavčitve nepremičnin.
Obrazložitve sta podala predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami Bruno Colavini (zapisnik v prilogi) in Božidar Rustja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Bruno Koncut, Ivan Križnič, Ivan Humar,
Viljem Urbančič in Ivan Križnič.
K 7. točki dnevnega reda.
Informacija o pripravi sprememb in dopolnitev OPN Kanal.
Obrazložitve so podali župan Andrej Maffi, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami Bruno Colavini in Božidar Rustja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Ivan Humar.
K 8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene storitve pomoči družini na domu.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 13 svetnikov. S 13 glasovi ZA so sprejeli naslednji

8

SKLEP
o podaji soglasja k predlogu cene storitve pomoči družini na domu
1.
Občina Kanal ob Soči daje soglasje Centru za socialno delo Nova Gorica k ekonomski ceni storitve
pomoči družini na domu višini 17,88 EUR za efektivno uro.
2.
Subvencionirana cena za uporabnike storitve pomoči družini na domu znaša 3,80 EUR
3.
Sklep velja takoj.
K 9. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Obrazložitve v imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala Mira
Bandelj.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Marko Bucik.
Svetniki so pri tej točki glasovali o dveh sklepih in sicer o imenovanju predstavnika Občine Kanal
ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Deskle in o imenovanju predstavnika v Svet javnega zavoda
OŠ Kozara.
Za prvi sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnikov Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Deskle
1.
V Svet javnega zavoda OŠ Deskle se namesto Radivoja Černeta, Bevkova ulica 50, 5210 Deskle,
imenuje Valterja Valentinčiča, Gregorčičeva ulica 27, 5210 Deskle.
2.
Mandat traja do konca mandata sveta zavoda.
3.
Sklep velja takoj.
Za drugi sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnika občine v Svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica
1.
V Svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica se imenuje:
- Alenka Velušček, Gradnikova ulica18, 5213 Kanal
2.
Mandat traja štiri leta.
3.
Sklep velja takoj.
K 10. točki dnevnega reda.
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Pobude, predlogi in vprašanja.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Bruno Koncut, Iva Humar, Marko Bucik,
Milenka Pavlin, Jože Valentinčič, Slavko Jereb in Mira Bandelj.
Svetnik Bruno Koncut je prinesel pismo občana in povedal, da je skrajni čas, da se to
problematiko obravnava.
Svetnik Ivan Humar je dal pobudo, da bi se na cesti, ki pelje proti Avčam, ko se gre proti
hidroelektrarni saniralo udarno luknjo na desni strani cestišča, da ne bi prišlo do nesreče.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da je na javnem razpisu zimsko službo tudi v letošnjem letu
dobilo podjetje CPG d.d. Nova Gorica. Zanima ga urna postavka strojev. Kolikor je on obveščen, je
urna postavka strojev 20 EUR, v lanskem letu pa je bila 30 EUR. Zato sprašuje ali ni čudno, da je
cena v letošnjem letu tako nizka, saj ne prenese stroška ure. Se pravi, da je podjetje ceno spustilo
samo zato, da so dobili delo. Podizvajalcem je podjetje ponudilo višjo ceno. Zanima ga, kako lahko
gre podjetje na ta način stroškovno skozi. Na ta način stroškovno ne bodo v zgubi samo tako, da
bodo namesto 10 ur pluženja napisali, da so plužili 20 ur. Ura bo tako 40 EUR in ne 20 EUR.
Podizvajalcem bodo plačali 35 EUR, sami pa bodo imeli 5 EUR. Želi, da se to preveri, da se pove,
kateri so podizvajalci. Če pa bo potrebno bodo prišli s papirji in argumenti in dokazali, da je temu
tako. Cestno podjetje z nizkimi cenami je zbrano na razpisu, potem pa za izvedbo dobijo
podizvajalce. Vse to na škodo naših izvajalcev, ki so svoje delo dobro opravljali. Zavedati se je
potrebno tudi, da so ti ljudje veliko sredstev namenili za opremo, da so lahko kvalitetno delali.
Povedal je tudi, da je gospa, ki je vodila predavanja o javnem naročanju povedala, da je treba take
stvari podpreti, narediti pogodbo za daljše obdobje, da se izvajalci čim bolj kvalitetno opremijo, da
lahko kvalitetno delajo. Do naslednje seje želi imeti točne podatke o tem. Predlaga tudi, da izdaja
CPG d.d. Nova Gorica tedenska poročila o opravljenih urah za posip, za pluženje na vseh odsekih
naše občine.
Svetnica Milenka Pavlin je povedala, da sta se nanjo obrnila dva stanovalca Čargove ulice v
Kanalu. Problem je, na eni strani voda, ki pušča iz zidu in teče po vseh vrtovih zgornjega dela nad
cesto, drug problem pa je, da sedaj, ko je bila narejena nova cesta teče nekaterim stanovalcem
voda v kleti. Misli, da je o tem obveščen tudi vodja režijskega obrata. To bi bilo sedaj, ko se bo
reševalo problematiko ovinka, potrebno urediti. Druga stvar na katero so jo opozorili je problem z
javno razsvetljavo od slaščičarne Rafaelo do kampa, saj tam ni nobene javne luči. Prav tako je ob
cesti proti Bodrežu do odlagališča, kjer tudi ni nobene javne luči.
Svetnik Marko Bucik je glede problematike na Čargovi ulici povedal, da sta o tem obveščeni tako
občina kot tudi KS Kanal. Bili so tudi na ogledu te ceste in ugotovili so, da manjka odvodnjavanje,
da bi voda, ki prihaja s hriba odtekala. Tam je namreč veliko zalednih voda in verjame, da ljudem
zaliva kleti. Kar pa zadeva javno razsvetljavo je bila že pred časom njegova pobuda, da se proti
Bodrežu postavi nekaj javnih luči. To naj se ima v planu in ko bo možnost naj se to tudi izvede.
Verjame tudi, da javne luči manjkajo tudi drugje.
Svetnik Jože Valentinčič je najprej odgovoril svetniku Marku Buciku glede izvajanja zimske
službe. Povedal je, da tudi on ne pozna pogodbe med podjetjem in občino, ne ve kakšne so cene.
Če je tako kot pravi svetnik Bucik, potem gredo cene v škodo podjetja. Glede nabiranja ur pa mora
povedati, da je vsako plužno enoto, ki gre na teren evidentirana, kje se nahaja, kdaj gre ven, kdaj
pride nazaj, koliko časa so bili na kakšnem odseku, tako da tukaj ni bojazni.
Sprašuje, kdaj se bo saniralo dimnik na dvorani na Srednjem. Opravljenih je bilo več ogledov,
sanacije pa še ni bilo. To je potrebno čim prej urediti, saj se dela škoda.
Zanima ga sli je občina na njegovo pobudo glede urnika na bencinski črpalki v Kanalu kaj
ukrepala.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da verjame, da imajo na Cestnem podjetju Nova Gorica notranji
nadzor. Bilo pa bi zanimivo, če bi ta nadzor povezali z zaposlenim v občinski upravi in bi lahko
videl, kaj se v določenem trenutku dela v občini. Potem bi verjel, da je to pravi in ne interni nadzor.
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Glede bencinskega servisa je povedal, da so na krajevni skupnosti napisali protestno noto na
Petrol.
Svetnik Slavko Jereb glede bencinskega servisa podpira ostale svetnike. Misli, da je občina tista,
da je to njena naloga, da pritisne na ponudnike storitev v občini, da opravljajo storitve tako, kot
občanom najbolj ustreza. Meni, da z jutranjim točenjem goriva na kartico ni skoraj nič narobe.
Narobe je, da je tam delavec. Občina bi morala vztrajati, narediti je potrebno protest. Na prejšnji
seji občinskega sveta se je obravnavalo problematiko odseljevanja podjetij oziroma njihovih
sedežev na Goriškem na druga območja. Na ta način bodo kmalu obravnavali odhod črpalkarjev in
še koga.
V februarju bodo občani dobili položnice za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov po novi ceni.
Osnova za to ceno je bil sprejet sklep na novembrski seji občinskega sveta, ki je bil sprejet z
rezultatom 6 ZA, 5 PROTI. Na decembrski seji je on opozoril na vprašljivost sprejetega sklepa, kajti
pri tem sprejemanju so glasovali nekateri svetniki, ki so zaposleni v podjetju Salonit Anhovo d.d.,
ve pa se, da je podjetje večinski lastnik Komunale d.d., zato meni, da bi bilo prav, da bi župan ta
sklep zadržal do takrat, ko bi dobil tolmačenje protikorupcijske komisije ali so tukaj nasprotja
interesov, kajti glasovat o povišanju cene in da si istočasno solastnik neke družbe in nenazadnje g.
Klemen Stanič je tudi član Nadzornega sveta zaposlenih delavcev v podjetju Salonit Anhovo d.d.,
se mu ne zdi prav.
Svetnica Mira Bandelj sprašuje glede na odseljevanja, kaj je z njihovimi pozivi k javni blagajni.
Zanima jo, kako je s pobudo o poslovalnici Hranilnice Vipava, katere solastnik je tudi občina.
Hranilnica bi občanom lahko nudila nižje provizije pri plačilu položnic.
Povedala je, da je cesta skozi Ložice sedaj po zaprtju mostu v Plavah bistveno bolj obremenjena s
tovornjaki priklopniki zaradi gradnje kolesarske steze in dobesedno dnevno razpada. Zanima jo ali
bo prišlo do pogovorov, kako se bo to saniralo, kajti to je občinski proračun in verjetno denarja za
sanacijo ne bo. Zaradi poseka gozda je popolnoma uničena tudi cesta Vrtače z Vrhovljega. Zanima
jo, kako bo potekala sanacija in kdo bo plačnik. Cesta je bila, tako vsaj misli, v tem obdobju že
enkrat sanirana s proračuna občine.
Glede finančnih projektov je že povedala svoje mnenje, da so ti predragi. Že dve seji nazaj je
povedala tudi, da je pridobila okvirno vrednost za vodohram v Ložicah, ki je vreden nekaj manj kot
300.000 EUR. V proračunu je videla, da bo Plan R, ki dela to dokumentacijo zaslužil 15.000 EUR.
V dveh mesecih ji gospod, zadolžen za to področje (Plan R) ni sposoben poslati specifikacij, kaj
vse ta vrednost obsega, niti kdaj je bilo to narejeno, kaj zajema. Takrat je ona naredila okvirno
predračunsko vrednost z zelo napihnjeno ceno in ta je znašala okrog 100.000 EUR. Ve, da je nek
% vrednosti celotnega projekta obsega tudi vrednost dokumentacije, misli pa, da je na to treba
opozoriti, kajti na račun tega, da so te projektne dokumentacije zelo napihnjene, denarja za druge
projekte ni. Meni, da bi morali začeti tudi na naši občini malo varčevati tudi pri stroških izdelave
projektne dokumentacije.

Seja je bila zaključena ob 21. 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 30. redni seji dne 30.01.2014, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 29. redne seje občinskega sveta.
- na seji
Sklep 2:
Prvi dve točki se umakneta z dnevnega reda, informacija o menjavi zemljišč postane 3. točka,
ostale točke se preštevilčijo od 4. do 8. in 9. točka kadrovske zadeve, 10. ostane.
- na seji
Sklep 3:
Potrdi se spremenjen dnevni red.
- na seji
Sklep 4:
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih s predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 5:
Sprejme se amandma svetnika Marka Bucika.
- na seji
Sklep 6:
V dopolnjenem predlogu Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014 se dodatna finančna
sredstva za delno preplastitev ceste Ukanje - Markiči - Lig, ne zagotovijo.
- na seji
Sklep 7:
Sprejme se Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014.
- na seji
Sklep 8:
Sprejme se program dela občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2014 s
predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 9:
SKLEP o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2014.
- na seji
Sklep 10:
SKLEP o podaji soglasja k predlogu cene storitve pomoči družini na domu.
- na seji
Sklep 11:
SKLEP o imenovanju predstavnikov Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Deskle.
- na seji
Sklep 12:
SKLEP o imenovanju predstavnika občine v Svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica.
- na seji
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