OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0002/2016
Datum: 3. 3. 2016

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 3. marca
2016 ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta:
Bruno Colavini, Radivoj Černe, Bruno Koncut, Simeon Kodelja, Miha Čargo, Jože Valentinčič
(Lig), Mira Bandelj, Vladimir Kolmančič, France Pirih (pri drugi točki dnevnega reda), Risto
Djurić, Tina Gerbec, Jože Valentinčič (Deskle), Marko Bucik, Andraž Gregorčič, Hasib Brdar,
Klelija Dolenc in Andreja Melink.
Odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Andrej Maffi, župan, Nives Prijatelj, direktorica občinske uprave, Metoda Humar, Nika
Testen, Matejka Maver Pregelj, Kristina Marinič, Vinko Medvešček in Marino Velušček
(občinska uprava), Darko Ličen, direktor Komunale d.d. in Dario Rolih, vodja PE zbiranje in
odvoza odpadkov (oba k 3. točki dnevnega reda) ter Ljudmila Čibej Boltar, predsednica
nadzornega odbora (k 6. točki dnevnega reda)
Novinarji: Karin Zorn in Ambrož Sardoč
Sejo je sklical, zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodil pa podžupan
Marko Bucik.
Prisotnih je bilo 16 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnikov 2. dopisne in 8. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za zapisnik 2. dopisne seje je glasovalo 17 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Za zapisnik 8. redne seje je glasovalo 17 svetnikov. Z 11 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Župan je predlagal naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o podelitvi nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto
2016.
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Poročevalec župan ter Komisija za odlikovanja, priznanja ter vloge in pritožbe
občanov (gradivo v prilogi)
INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST
2. Vprašanja, predlogi in pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.
3. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov
za leto 2016 ter devetmesečno poročilo za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o Strategiji za oskrbo s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava o prevzemanju vodarne Salonit Anhovo in sklepanje o potrditvi DIIP-a ter
uvrstitvi investicije v NRP 2016 – 2019.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
9. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih
organizacij.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
10. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in
cen odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
11. Kadrovske zadeve.
Poročevalec Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
12. Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
Župan je predlagal, da bi se na predlog Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in
varstvo okolja, z dnevnega reda umaknili 4. in 5. točka dnevnega reda, vse ostale pa bi se
ustrezno preštevilčile.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za tako spremenjeni dnevni red je glasovalo 17 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
Z dnevnega reda se na predlog Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo
okolja umakneta 4. in 5. točka dnevnega reda, vse ostale pa se ustrezno preštevilčijo.
K 1. točki dnevnega reda.
1. Razprava in sklepanje o podelitvi nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za
leto 2016.
Poročevalec župan ter Komisija za odlikovanja, priznanja ter vloge in pritožbe
občanov (gradivo v prilogi)
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INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST
Seja je bila v tem delu zaprta za javnost. Po končani razpravi so svetniki soglasno sprejeli
naslednji
SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016
1.
I. Nagrado Občine Kanal ob Soči za leto 2016 prejmejo:
1. Olga Bevčar, Bevkova ulica 2, 5210 Deskle
2. Adela Jerončič, Ročinj 3A, 5215 Ročinj
2.
II. Priznanje Občine Kanal ob Soči za leto 2016 prejmejo:
1. Mirica Testen, Čargova ulica 11, 5213 Kanal
2. Plesno kulturni klub Tince, Srebrničeva ulica 18, 5210 Deskle
3. Božidar Lovišček, Anhovo 78, 5210 Deskle
3.
Sklep velja takoj.
K 2. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurič, Tina Gerbec, Simeon
Kodelja, Andreja Melink, Jože Valentinčič (Lig), Hasib Brdar in Bruno Koncut.
Svetnik Risto Djurić je vprašal ali se bo na seji obravnavalo tudi kanalsko obvoznico in če
pri kateri točki dnevnega reda. V medijih je namreč zasledil, da je ministrstvo pozvalo občino,
da bo župan z ozirom na probleme pri sprejemanju OPN-ja na to temo sklical občinski svet in
OPN razveljavil, v nasprotnem primeru bo to razveljavilo ministrstvo na ustavnem sodišču.
Zanimalo ga je ali je zadevo prav razumel. Povedal je, da so svetniki prejeli pismo društva
EKO Anhovo in dolina Soče, ki govori o meritvah, zato bi želel, da se svetnike s tem seznani.
Župan je povedal, da je občina, s strani Ministrstva za okolje in prostor, iz Direktorata za
prostor, prejela poziv za razveljavitev lokacijskega načrta za obvoznico. Čudi ga, da so
občino k temu pozvali, saj bi ga lahko v primeru nepravilnosti razveljavili oni. Občina se je
posvetovala s strokovnimi službami glede prostorske zakonodaje in podala ministrstvu
odgovor. V kolikor ne bi upoštevali pripomb občine, da je lokacijski načrt veljaven in bi temu
oporekali, je edina možna pot preko ustavnega sodišča. Ministrstvo, ki je kar dvakrat potrdilo
lokacijski načrt, bi v tem primeru teptalo svojo odločbo. Lokacijski načrt za obvoznico je bil
namreč najprej potrjen leta 2001 in kasneje leta 2012 skupaj s prostorskim načrtom še
enkrat. Na ministrstvu so mu zagotovili, da sta bili v presojah vplivov na okolje upoštevani
naravna in kulturna dediščina. Z Ministrstva za okolje in prostor se sedaj čaka ali bodo
lokacijski načrt razveljavili ali ne. Glede na odzive pričakuje, da se bodo o tej zadevi uspeli
dogovoriti.

3

Glede pisma, ki ga je društvo EKO Anhovo in dolina Soče poslalo tudi njemu, je povedal, da
so v njem vprašanja, ki zadevajo predvsem podjetje Salonit Anhovo. Občina ima namreč
svoje meritve in te lahko tudi zagovarja. Člani društva naj se torej obrnejo na podjetje, na
njegovo delovno skupino, v kateri so tudi predstavniki društva. Kar pa zadeva dejstva, da je
on zaviral svetnike pri pridobivanju informacij, je povedal, da svetniki niso dolžni spraševati
župana in lahko informacije pridobijo na katerikoli inštituciji. Odločil se je, da bo odgovore,
glede kanalske obvoznice in tega pisma, podal na novinarski konferenci. O tem, kdaj to bo,
bodo obveščeni mediji. V zvezi z meritvami je povedal, da je občina pričela opravljati meritve
na lokaciji čistilne naprave v Kanalu, vendar se društvu sedaj lokacija ne zdi ustrezna. Pri
tem je bila upoštevana vetrovna roža, ki jo je izdelalo društvo. Naslednji korak je, da se bo
meritve izvajalo na Kanalskem Vrhu, kjer naj bi bilo, glede na vetrovno rožo, najhuje. Povedal
je, da bo občina šla korak za korakom. V letošnjem letu se bo merilo še zemljine pri obeh
vrtcih, ARSO pa bo meril delce PM10, ne samo koliko jih je ampak tudi, kaj ti delci vsebujejo.
Iz tega bo mogoče opredeliti, kaj je od industrije, kaj od prometa ter individualnih kurišč. To
poročilo bo, tako kot prvo, predstavljeno v Desklah.
Svetnica Tina Gerbec je vprašala, kaj se dogaja z uporabnim dovoljenjem kulturnega doma
na Srednjem? Že večkrat ji je bilo namreč rečeno, da bo to dovoljenje v kratkem pridobljeno,
pa se to ni zgodilo.
Direktorica občinske uprave je povedala, da je bila na upravno enoto poslana vloga za
tehnični pregled.
Svetnik Simeon Kodelja je vprašal, kakšna dovoljenja so bila izdana s strani občine, da je
izvajalcu oziroma lastniku stavbe poleg TIC-a dovolila preboj v atrij, ki je v lasti občine in so
se tam zazidala vrata.
Svetnica Andreja Melink je podala predlog glede obvestila za okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne komunalne vode. Razume, da bodo ta
sredstva porabljena za izgradnjo javne kanalizacije in čistilnih naprav. Skrbi pa jo, da je dosti
zaselkov, kjer čistilne naprave ne bodo zgrajene in bo ta strošek prišel na posameznike. Zato
predlaga, da bi občina sofinancirala določen del stroškov.
Župan je povedal, da je ena izmed obveznih taks, ki je predpisana, tudi taksa za
obremenjevanje okolja. Po njegovih izračunih je to na letni ravni okrog 24 EUR na osebo.
Smiselno se mu zdi, da bi občina iz tega vira subvencionirala izgradnjo malih čistilnih naprav.
Direktorica občinske uprave je v zvezi s tem povedala, da se sedaj ureja evidence.
Svetnik Jože Valentinčič (Lig) je dal pobudo, da bi se na "placu" v Kanalu zarisalo parkirni
prostor za invalide.
Svetnik Hasib Brdar je predlagal, da bi redar izvajal večji nadzor pred stanovanjskimi bloki v
Desklah. Pred bloki je namreč vedno več avtomobilov, za katere se ne ve čigavi so.
Svetnik Bruno Koncut je pohvalil ureditev makadamske kolesarske poti Zamedveje –
Vrtače. Sanirati je potrebno še en podor ter nevaren ovinek pred vasjo. Če v tem trenutku
sredstva za sanacijo niso zagotovljena, naj se s tablo označi, da je tam nevarno.

K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov
za leto 2016 ter devetmesečno poročilo za leto 2015.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve so podali Darko Ličen, direktor Komunale d.d.
in Dario Rolih, vodja PE zbiranje in odvoza odpadkov ter Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja.
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Hasib Brdar, Mira Bandelj,
Klelija Dolenc, Simeon Kodelja, Bruno Koncut, Jože Valentinčič (Lig) in Mira Bandelj.
Glasovalo je 14 svetnikov. Z 11 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil s Predlogom letnega programa
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov in gospodarske javne službe
obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2016 ter devetmesečnim poročilom za leto 2015 za
Občino Kanal ob Soči.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve so podali Ljudmila Čibej Boltar, predsednica
nadzornega odbora, Tina Gerbec, predsednica Odbora za gospodarstvo, prostorsko
planiranje in varstvo okolja ter Radivoj Černe, predsednik Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti (zapisniki v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Bruno Koncut, Klelija
Dolenc, Simeon Kodelja in Miha Čargo.
Pred glasovanjem je svetnik Risto Djurić obrazložil svoj glas. Povedal je, da bo glasoval
proti rebalansu, ker je v njem veliko stvari, ki so narejene samo zato, da so narejene. Moti
ga, da v rebalansu ni poudarka na gradnji vodovodov, čistilnih naprav. Povedal je, da je
župan predlagal, da bi krajevne skupnosti podale vsaka pet predlogov, da se bo razdelilo
preostanek denarja, a se tega pri pripravi rebalansa skoraj ni upoštevalo.
Glasovalo je 15 svetnikov. Z 9 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za
leto 2016 s prilogami.
2.
Sklep prične veljati takoj.
K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
Poročevalec župan Andrej Maffi
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podala Tina Gerbec, predsednica Odbora
za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se drugo branje Pravilnika o javni kanalizaciji za območje Občine Kanal ob Soči.
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K .6 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Odbora za gospodarstvo, prostorsko
planiranje in varstvo okolja je podala predsednica odbora Tina Gerbec (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Bruno Koncut, Hasib
Brdar, Marko Bucik in Bruno Colavini.
V čistopisu tega pravilnika bodo upoštevani tako predlogi in pripombe Odbora za
gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja kot tudi tisti, ki so jih podali svetniki.
Popravki:
- Pri merilih za vrednotenje in izbor programov na področju turizma v Občini Kanal ob
Soči pri številu članov s plačano članarino se društvom, ki imajo do 15 članov dodeli
samo eno točko.
- Prav tako se pri merilih za vrednotenje in izbor programov na področju turizma pri
promocijskih in drugih aktivnostih, društvom, ki sodelujejo ali gostujejo na prireditvah,
sejmih,…izven občine dodeli namesto pet deset točk.
- Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči s
predlogi in pripombami.
K .7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih
organizacij.
Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve je podal Radivoj Černe, predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (zapisnik v prilogi).
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta razpravljala Hasib Brdar in Risto Djurić.
Svetnik Hasib Brdar je povedal, da ljudje ne zaupajo več humanitarnim organizacijam.
Predlagal je, da bi se društva kontroliralo.
Risto Djurić je povedal, da ga v 19. členu pri delovanje v javnem interesu moti, ko izvajalec
nima izdane veljavne odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu. Sicer nima nič
točk, vendar ne ve, če tak lahko sploh sodeluje.
Glasovalo je17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno
humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.
K .8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in
cen odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode.
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Poročevalec župan Andrej Maffi. Obrazložitve v imenu Odbora za gospodarstvo, prostorsko
planiranje in varstvo okolja je podala predsednica odbora Tina Gerbec (zapisnik v prilogi).
Odbor je podal predlog, da je do naslednje seje potrebno pripraviti analizo stanja v zvezi s
pokritostjo občine s števci in pripraviti ustrezen predlog, kako se lahko ta problem uredi na
način, da bodo vsi občani enakovredno obravnavani.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je razpravljal Hasib Brdar.
Za sklep 8/A je glasovalo 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot
izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini, potrjuje
sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno v Občini Kanal ob Soči, februar
2016.
2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene opravljanja storitve – vodarine ter
omrežnine:


vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za
prodano pitno vodo (brez DDV)

Storitev

Vodarina



Enota
mere
Količina
dobavljene
pitne
vode
m3

Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)
Predračunska
cena

Potrjena
cena

Subvencija

Subvencionirana
cena

1,0995

1,0995

0,4398

0,6597

omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi
strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo –
obvezna javna služba (brez DDV)

Enota
mere
Premer
Oblikovana
Omrežnina
vodomera nova cena
za oskrbo
DN 15
7,1185
s pitno
DN 20
7,1185
vodo
DN 25
21,3553
Storitev

Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Potrjena
cena
7,1185
7,1185
21,3553
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Subvencija
2,8474
2,8474
8,5421

Subvencionirana
cena
4,2711
4,2711
12,8132

DN 30
DN 40
DN 50

21,3553
71,1841
71,1841

21,3553
71,1841
71,1841

8,5421
28,4736
28,4736

12,8132
42,7105
42,7105

3. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1.4.2016 naprej.
Za sklep 8/B je glasovalo 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot
izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v Občini Kanal ob Soči, februar 2016.
2. člen
Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve odvajanja odpadnih
voda, omrežnine in okoljske dajatve.
 storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)
Enota
mere
Količina
Odvajanje dobavljene
pitne
odpadnih
vode
voda
m3

Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)

Storitev



Predračunska
cena

Potrjena
cena

Subvencija

Subvencionirana
cena

0,3534

0,3534

0,3004

0,0530

omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)
Enota
mere
Omrežnina
Premer
Oblikovana
za
vodomera nova cena
Storitev

Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Potrjena
cena
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Subvencija

Subvencionirana
cena

odvajanje
odpadnih
voda

DN 15
DN 20
DN 25
DN 30
DN 40
DN 50

9,2189
9,2189
27,6566
27,6566
92,1888
92,1888

9,2189
9,2189
27,6566
27,6566
92,1888
92,1888

7,8361
7,8361
23,5081
23,5081
78,3605
78,3605

1,3828
1,3828
4,1485
4,1485
13,8283
13,8283

3. člen
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve čiščenja odpadnih voda
in omrežnine.

Storitev
Čiščenje
odpadnih
voda



storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)
Enota
mere
Količina
dobavljene
pitne
vode
m3

Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)
Predračunska
cena

Potrjena
cena

Subvencija

Subvencionirana
cena

0,7096

0,7096

0,6032

0,1064

omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)

Enota
mere
Premer
Oblikovana
vodomera nova cena
Omrežnina
DN 15
9,2249
za
DN 20
9,2249
čiščenje
DN 25
27,6749
odpadnih
DN 30
27,6749
voda
DN 40
92,2496
DN 50
92,2496
Storitev

Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Potrjena
cena
9,2249
9,2249
27,6749
27,6749
92,2496
92,2496

Subvencija
7,8412
7,8412
23,5237
23,5237
78,4122
78,4122

Subvencionirana
cena
1,3837
1,3837
4,1512
4,1512
13,8374
13,8374

4. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1.4.2016 naprej.
K .9. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Poročevalec Bruno Colavini, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (zapisnik v prilogi).
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Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Risto Djurić.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP

-

1.
Za člana v svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Nova Gorica
se imenuje:
Danila Schilling, Cesta ob Soči 10, 5210 Deskle
2.
Mandat člana traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.

K .10. točki dnevnega reda.
Premoženjske zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
2.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame naslednjim nepremičninam:
-

k. o. 2263 – Avče:
parc. št. 1182/10 (ID znak 2263-1182/10-0), parc. št. 1182/12 (ID znak 2263-1182/120), parc. št. 1182/23 (ID znak 2263-1182/23-0), parc. št. 1193/2 (ID znak 22631193/2-0), parc. št. 1173/5 (ID znak 2263-1173/5-0), parc. št. 1173/3 (ID znak 22631173/3-0) in parc. št. 1176/19 (ID znak 2263-1176/19-0).

k. o. Bodrež:
parc. št. 621/18 (ID znak 2267-621/18-0).
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 osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Seja je bila zaključena ob 18.35.
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Predsedujoči
Marko Bucik

Zapisala
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja in zapisnik Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči bodo priloga
temu zapisniku.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 9. redni seji dne 3. 3. 2016, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
-

na seji

Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 3:
Z dnevnega reda se na predlog Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo
okolja umakneta 4. in 5. točka dnevnega reda, vse ostale pa se ustrezno preštevilčilo.
na seji
Sklep 4:
Sklep o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
- na seji
Sklep 5:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil s Predlogom letnega programa
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov in gospodarske javne službe
obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2016 ter devetmesečnim poročilom za leto 2015 za
Občino Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči za
leto 2016 s prilogami.
- na seji
Sklep 7:
Potrdi se drugo branje Pravilnika o javni kanalizaciji za območje Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 8:
Potrdi se pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči s
predlogi in pripombami.
- na seji
Sklep 9:
Potrdi se Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno
humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 10:
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo.
- Sklep se objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1.4.2016 naprej.
Sklep 11:
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
- Sklep se objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1.4.2016 naprej.
Sklep 12:
Sklep o imenovanju člana v svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne
izpostave Nova Gorica.
- na seji
Sklep 13:
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
- Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
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