OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0004/2014
Datum: 23.04.2014
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v sredo, 23. aprila
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, Milenka Pavlin, France Pirih, Viljem Urbančič
(seje se je udeležil pri prvi točki dnevnega reda), Jože Valentinčič, Jožef Levpušček in
Klemen Stanič
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Risto Djurić, predsednik NO
(k 1. in 2. točki dnevnega reda), Andrej Miška, direktor podjetja Komunala d.d. (k 1. točki
dnevnega reda) in Mitja Trtnik - MONG (k 2. točki dnevnega reda)
Novinarji: Katja Zorn
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan Ivan
Humar.
Prisotnih je bilo 16 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 31. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Marko Bucik in Bruno Koncut.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da je bilo njegovo izvajanje pri prvi točki zelo na kratko
povzeto, zato želi, da je pismo o združevanju zdravstvenih domov, ki ga je na seji prebral,
priloga zapisnika.
Svetnik Bruno Koncut je imel pripombo na zapisnik in sicer na četrti strani v zadnjem
stavku je potrebno namesto občina zapisati, da bi občine ta sredstva lahko prenesle.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 31. redne seje občinskega sveta s pripombami.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o predlogu razveljavitve sklepa o določitvi cene izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Kanal ob Soči -predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
2. Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)

3. Razprava in sklepanje o popravkih sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo in sklepa o
cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o uskladitvi NRP "Vrtec v Kanalu – dograditev in energetska
sanacija".
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu razveljavitve sklepa o določitvi cene izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Kanal ob Soči predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal direktor podjetja Komunale d.d.
Andrej Miška. Pri tej točki je sodeloval tudi predsednik NO Risto Djurić.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Marko Bucik, Slavko Jereb, Bruno
Koncut, Jože Valentinčič, Hasib Brdar, Ivan Križnič, Ivan Humar, Milenka Pavlin in Bruno
Colavini.
Svetnik Marko Bucik je obrazložil svoj glas. Povedal je, da bo sklep podprl. Zavedati pa se
je potrebno, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do povišanja cen komunalnih storitev.
Svetniki so na seji oblikovali sklep in o njem glasovali.
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. S 13 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI so sprejeli
naslednji
SKLEP
1.
Sklep sprejet na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (št. 9000-0008/20136 z dne 25.10.2013) se dopolni s sedmo točko s sledečo vsebino:
"Od 1.1.2014 se uporabnikom komunalnih storitev z dobropisom poračunava preplačilo
okoljske dajatve tako, da znaša skupno povišanje cene 13 %."
2.
Sklep velja takoj.
K 2. točki dnevnega reda.
Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova Gorica.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Mitja Trtnik. Pri tej točki je sodeloval
tudi predsednik NO Risto Djurić.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Hasib Brdar, Ivan Humar, Jože
Valentinčič, Klemen Stanič, Marko Bucik, Ivan Križnič, Slavko Jereb in Bruno Koncut.
Svetniki pri tej točki niso sklepali, saj je bilo podano samo poročilo.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o popravkih sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo in
sklepa o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za sklep 3/A je glasovalo je 17 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o spremembi sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1.
V četrtem členu sprejetega sklepa, dne 6.3.2014, se spremeni: "Cene se začnejo uporabljati
od 1.6.2014 naprej."
Za sklep 3/B je glasovalo 17 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 glasom PROTI so sprejeli
naslednji
SKLEP
o spremembi sklepa o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1.
V 5. členu sprejetega sklepa, dne 6.3.2014, se spremeni: "Cene se začnejo uporabljati od
1.6.2014 naprej."
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o uskladitvi NRP "Vrtec v Kanalu – dograditev in energetska
sanacija".
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Hasib Brdar in France Pirih.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
V NRP 2014-2017 se investicija »Vrtec v Kanalu – dograditev in energetska sanacija«
vrednostno uskladi po letih.

Lastna sredstva
Evropska
sredstva
Sredstva
iz
državnega
proračuna

2012
39.193,80

2013
59.398,19

2014
127.091,01
480.276,00

SKUPAJ
225.683,00
480.276,00

120.000,00

120.000,00

825.959,00

2.
Sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
zapisniki so bili dani občinskim svetnikom pred pričetkom seje

Predsedujoči
podžupan Ivan Humar

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

Na 3. izredni seji dne 6.03.2014, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 31. redne seje občinskega sveta s pripombami.
-

na seji

-

na seji

Sklep 2:
Potrdi se predlagani dnevni red.

Sklep 3:
Sklep o dopolnitvi sklepa sprejetega na 27. redni seji občinskega sveta v zvezi s cenami
komunalnih storitev.
- na seji
Sklep 4:
SKLEP o spremembi sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
-

na seji

-

na seji

-

na seji

Sklep 5:
SKLEP o spremembi sklepa o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Sklep 6:
SKLEP o uskladitvi NRP "Vrtec Kanal – dograditev in energetska sanacija"

