OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 013-02/06-26
Datum: 1.10.2009

ZAPISNIK
26. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči, ki je bila dne 1.10.2009 ob 17,00 uri v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Seje so se udeležili občinski svetniki ( priloga: lista navzočnosti članov občinskega sveta 26.
redne seje občinskega sveta dne 1.10.2009).
Opravičeno odsotna občinska svetnika Radovan Pušnar in Valter Valentinčič;
Ostali prisotni:
- Andrej Maffi, župan
- Nives Prijatelj, dir. občinske uprave
- Simon Leban, predstojnik medobčinske uprave ( 1. točka dnevnega reda)
- Ljudmila Čibej Boltar, pred. nadzornega odbora ( 2. in 3. točka dnevnega reda)
- Metoda Humar, strokovna sodelavka ( 3. točka dnevnega reda)
- Mediji: Primorske novice;
Sejo je sklical in zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodila pa podžupanja
Milica Zimic.
Predsedujoča je na začetku seje ugotovila sklepčnost ( prisotnih 15 svetnikov).
Nato je dala občinskemu svetu v razpravo in potrditev zapisnik 25. redne seje občinskega
sveta in poročilo o uresničitvi sklepov 25. redne seje občinskega sveta.
Občinski svetniki na zapisnik in poročilo o uresničitvi sklepov niso imeli pripomb.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 15, 13 ZA, 0 PROTI) sprejeli
SKLEP
Potrdi se zapisnik 25. redne seje občinskega sveta in poročilo o uresničitvi sklepov
25. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoča je odprla razpravo na predlagani dnevni red. Povedala je, da občinska uprava
predlaga umik predloga sklepa pri 6. točki predlaganega dnevnega reda - Premoženjsko
pravne zadeve ( podtočka 6D).
Občinski svetniki na predlagani dnevni red niso imeli pripomb, zato je predsedujoča dala v
potrditev predlagani dnevni red s predlogom občinske uprave.
Občinski svetniki so soglasno ( prisotni 15, 15 ZA, 0 PROTI) potrdili naslednji
DNEVNI RED:
1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave » Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči« - 1. branje.
2. Poročilo o izvrševanju proračuna 2009 – osemmesečna realizacija.
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o proračunu
Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – 1. branje
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Kanal ob Soči – 1. branje.

5. Poročilo o razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa na področju
humanitarnih in invalidskih organizacij, športa, kulture, turizma in drugim
društvom ter za prireditve v letu 2009.
6. Premoženjsko pravne zadeve.
7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave » Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči« - 1. branje.
Obrazložitev k odloku sta podala župan Andrej Maffi in predstojnik medobčinske uprave
Simon Leban.
Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je podala
predsednica odbora Vanda Colja ( osnutek zapisnika odbora je v prilogi).
V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Risto Djurić, Marko Bucik, Ivan Humar, Marko
Kodelja, Viljem Urbančič, Slavko Jereb, Klemen Stanič;
Pripombe, predlogi in vprašanja občinskih svetnikov k predlogu odloka so bila naslednja:
- Razdelilnik stroškov ( 23,57% za občino Kanal ob Soči – 12. člen odloka ), ki je
narejen glede na število prebivalcev posamezne občine ni pravi. Pri pripravi
razdelilnika bi se moralo upoštevati tudi druge dejavnike ( površina občine, področje
delovanja redarja – občina Bovec ima veliko število turistov) in ne samo število
prebivalcev;
- V odloku je potrebno zapisati, da je možna tudi drugačna razdelitev plačila stroškov
zaradi različnih vzrokov;
- Pregleda naj se zadnji dve alinei 2. člena odloka, kjer se daj v oklepaju piše BRIŠI;
- V odloku je potrebno natančno navesti imena odlokov, ki so podlaga za delo redarja.
Odloki, ki so navedeni v 6. členu odloka verjetno nimajo enakega imena v vseh štirih
občinah, zato naj se to preveri;
- Kdo bo delodajalec redarja? Plačo bo prejemal od občine Bovec, občina Kanal ob
Soči pa bo refundirala stroške v višini 23,57 %;
- Država refundira tiste stroške, ki jih navaja pravilniku, kar znese le 25% od celotnega
zneska stroškov.
- Na kateri podlagi je bil objavljen razpis za zaposlitev redarja;
- 5. alinea 8. člena – možnost opravljanja nalog direktorja medobčinske uprave tudi
direktor občinske uprave;
- V odloku naj se natančno definira, kdo bo nadrejeni redarju;
- V 3. točki 6. člena so navedeni nekateri odloki, ki so izrecno napisani samo za občini
Bovec in Kobarid zato naj se v odloku ne navaja imena odlokov in naj se raje napiše:
» Medobčinska uprava vodi prekrškovni postopek in odloča o prekrških iz občinske
pristojnosti določenih z zakonom in odloki ter pravilniki občin ustanoviteljic
medobčinske uprave«.
- V kolikor bodo odloki v tem odloku našteti, jih je potrebno natančno navesti z imenom
kot so bili sprejeti po posameznih občinah; Lahko se naredi tudi prilogo z navedbo
odlokov. V primeru, da bi se odloke spreminjalo in dopolnjevalo, se spreminja samo
priloga in ne ves odlok;
Na postavljena vprašanja, pripombe in predloge so odgovarjali župan, direktorica občinske
uprave in predstojnik medobčinske uprave.
Predsedujoča je razpravo zaključila in dala prvo branje predloga odloka v potrditev
občinskemu svetu.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 13, 9 ZA, 4 PROTI) sprejeli naslednji
SKLEP

Potrdi se prvo branje predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »
Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« s pripombami in
predlogi, ki so bili dani v razpravi.
2. Poročilo o izvrševanju proračuna 2009 – osemmesečna realizacija.
Obrazložitev je podal župan Andrej Maffi.
Mnenje Nadzornega odbora je podala predsednica Ljudmila Čibej Boltar. Člani
nadzornega odbora so na postavljena vprašanja prejeli zadovoljive odgovore župana in
računovodkinje na seji odbora. Odbor ugotavlja, da je realizacija proračuna na prihodkovni
strani na ravni obdobja, odhodkovna pa je procentualno nekoliko manjša. Odbor ugotavlja,
da kljub nekoliko nizki realizaciji pri investicijskih odhodkih, se v občini izvajajo načrtovane
investicije v proračunu, kar je pozitivno. Realizacija proračuna je po mnenju odbora v skladu
s proračunom, kar je posledica dokaj realno zastavljenega proračuna za leto 2009.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki pri tej točki niso sprejeli nobenega sklepa.
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o proračunu
Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – 1. branje.
Obrazložitev je podal župan Andrej Maffi. Predlagal je, da se odlok, v kolikor nanj ne bo
večjih pripomb sprejme po hitrem postopku.
Mnenje nadzornega odbora je podala predsednica odbora, ga. Ljudmila Čibej Boltar.
Prihodkovni del proračuna ostaja enak oziroma je za 84,46 EUR višji kot v proračunu,
medtem ko se je odhodkovni del zmanjšal za 467.000 EUR. V skupnem delu to pomeni
manjši proračunski primanjkljaj. Pri pregledu posameznih postavk, odbor ugotavlja, da je
zmanjšanje nastalo iz naslova investicijskih odhodkov, ki so se zmanjšali na račun nižjih
ponudb izvajalcev del in načrtovane investicije v dom upokojencev. Pri primerjavi nekaterih
postavk rebalansa proračuna nadzorni odbor meni, da bi bilo potrebno v prihodnje dati večji
poudarek na tiste postavke, ki so v določenem obdobju pomembnejše za občino in tako
slediti prioritetam, ki se določajo glede na potrebe.
V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Risto Djurić, Marko Kodelja, Miran Jug, Marko
Bucik, Radivoj Černe, Klemen Stanič, Ivan Humar, Bruno Colavini, Viljem Urbančič,
Vanda Colja, Milena Pavlin;
Pripombe, predlogi in vprašanja občinskih svetnikov so bila naslednja:
- Glede na to, da je bil proračun sprejet v mesecu marcu, je do takih odstopanj prišlo v
tako kratkem času. Skoraj na vsaki seji se govori tudi o spremembah načrta razvojnih
programov, čeprav je bil sprejet za obdobje od leta 2007 do 2011 in bi moral imeti
večjo veljavo.
- Kako da je dala država 515.000 EUR več sredstev od planiranih;
- Zakaj so materialni stroški na nekaterih postavkah večji od planiranih ( župan, režijski
obrat..), na drugih pa so sredstva nižja od planiranih ( razvoj turistične infrastrukture);
- To, da občina ni zadolžena ni pohvalno, ker se zaradi tega določene investicije niso
realizirane v celoti ( voda v Zagori, vrtina Ledinca, parkirišče v Kanalu..);
- Za ureditev centra v vasi Bodrež so sredstva namenjena v višini 728.000 EUR, v
Načrtu razvojnih programov pa je še vedno napisan isti znesek. Zakaj se ta investicija
vleče tako dolgo;
- Vodovod Lokovec – Kal nad Kanalom – v načrtu razvojnih programov se je višina
sredstev znižala, za leto 2011-2012 pa ni namenjenih nobenih sredstev za
nadaljevanje investicije;
- Sredstva so znižana tudi pri postavki za ureditev prostorov v KS Avče;
- Na postavki 3010030 – pokroviteljstvo občine – naj se predvidi določena sredstva za
izvedbo aktivnosti ob 50-letnici Kulturnega doma Deskle; Sredstva v višini 1.500 EUR
bi potrebovali za izdajo desklanskega narečnega slovarja;
- Ali so uradne objave občinskih predpisov v Uradnem listu cenejše kot v Primorskih
novicah;
- Postavka zimsko vzdrževanje cest je visoka v primerjavi s prejšnjima dvema letoma;

-

-

-

-

-

Investicija čistilna naprava Deskle bi morala biti končana že januarja 2009;
Velika sredstva so rezervirana za izgradnjo mrliške vežice Avče in ureditev tržnice v
Kanalu;
V letošnjem letu niso bile izvedene športne igre krajevnih skupnosti;
Športno kulturno turistično društvo Levpa je s prijavami uspelo na dveh razpisih in
sicer Fundacija za šport in Posoški razvojni center – LAS za razvoj. Za črpanje teh
sredstev bi društvo potrebovalo dodatna sredstva občine. Prostovoljno delo društva je
bilo ovrednoteno v višini 8.000 EUR in se jih lahko uveljavlja v tej višini. Potrebna
sredstva v višini 51.014,16 EUR naj bi se iz proračunske postavke 4180180 –
investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo ( podpostavka 4204)
prenese na proračunsko postavko 418260 – večnamenski objekt Levpa.
V proračunu naj se vodi ločena postavka za večnamesnki objekt Levpa in objekt
Avče, ki sta sedaj pisana na skupni postavki;
Ali so rezervirana sredstva za ureditev dveh kontejnerskih mest v KS Levpa ( Levpa
in Nadavče);
Ureditev parkirišča v Kanalu – kako daleč je izgradnja, koliko znaša vrednost
investicije ( razlika med ponudbo in plačilom), koliko znaša dosedanje plačilo in zakaj
se z deli ne nadaljuje, če ostajajo sredstva;
Na novem parkirišču v Kanalu naj se postavi tablo, da je parkirišče pogojno
uporabno;
Pri sprejemanju proračuna je bil vložen amandma za ureditev dostopnih cest v vas
Loge – zadeva še ni urejena;
Kako je z ureditvijo dostopne ceste v Ajbi;
Za izvedbo prireditve beach volley je bilo namenjeno 2.000 EUR, nakazano pa samo
1.000 EUR; Ali se lahko dostavi račune skladno z dogovorom v višini 1.000 EUR;
Ali se je občina uspela dogovoriti z lastnico zemljišča za ureditev križišča ob dostopu
na Vojkovo ulico v Kanalu;
Za ureditev igrišča pri vrtcu v Kanalu bi zaradi dodatnih del potrebovali še dodatna
sredstva v višini 1.500 EUR;
Zadolževanje občine bi bilo smiselno v kolikor bi se pričelo z izvedbo določene
investicije npr. izgradnja doma upokojencev;
Zagotovi naj se določena sredstva za postavitev ograje ob OŠ Deskle;
Ko se bo pripravljalo razpis za oddajo lokala v najem v Kulturnem domu v Desklah,
naj se upošteva v kakšen namen naj bi lokal služil ter v zvezi s tem naj se rezervira
določena sredstva za odpravo oziroma sanacijo kakšnih nepravilnosti, ki so se tam
dogodile;
Načrt razvojnih program za obdobje 2007 – 2011 je bil sprejet, se ga pa spreminja in
vsakokrat na sejo predloži novo tabelo, ki je drugačna in različna od prvotne; V načrtu
razvojnih programov pa ni planiranih nobenih sredstev za nadaljevanje izgradnje
vodovoda od Kala nad Kanalom do Levpe, niti v ostale vasi v KS Kal nad Kanalom;
To je potrebno zajeti v načrtu razvojnih programov;
Sredstva, ki so bila namenjena za ureditev meteorne vode pri pokopališču v Kalu nad
Kanalom naj se nameni za ureditev avtobusnega parkirišča ob odcepu za vas Kačja
Draga, ker se bo odvodnjavanje urejalo s postavitvijo čistilne naprave ob pokopališču;
V rebalansu naj se predvidi sredstva za ureditev prevoza šoloobveznih otrok na
relaciji Kambreško – Kanal in proti Vrhavču;
Za ureditev ceste Ukanje – Lig naj se k že rezerviranim sredstvom v višini 20.000
EUR doda še 10.000 EUR. Tako bi se lahko letos uredilo en del ceste, v naslednjih
dveh letih pa še ostalo; Cesta bi se tako v celoti uredilo v treh letih;
Ali so bila sredstva, ki so bila predvidena za izgradnjo doma upokojencev
prerazporejena na drugo postavko in ali se išče drugo lokacijo za izgradnjo doma
upokojencev? Sedaj se je tudi v Ložicah pokazala možna lokacija in bi se lahko z
lastniki zemljišča dogovorili o odkupu;
O ureditvi obrtne cone v Kanalu in izgradnji doma upokojencev se govori že od
začetka mandata, pa ni še nič;

-

-

-

Določene investicije, ki so bile predvidene v načrtu razvojnih programov za letošnje
leto se prenaša v naslednje leto in je zato za leto 2010 že planiranih 6 mio EUR;
Sredstva se zaenkrat ne zmanjšujejo na investicijskem področju;
Kaj zajema projekt Sledi Valentina Staniča;
Zakaj ni realizirana postavka razvoj turistične infrastrukture;
V načrtu razvojnih programov so za leto 2010 sredstva rezervirana za asfaltacijo
ceste Kanalski Vrh – Mrcinje, rečeno pa je bilo, da ta del ceste spada v Mestno
občino Nova Gorica;
Zaključuje se izgradnja črpalne hidroelektrarne Avče, in bo izdano uporabno
dovoljenje. Če je občina vključena v ta postopek kot soglasodajalec, naj pred
podpisom soglasja pregleda lokacijski načrt in ugotovi, ali je investitor izpolnil vse
obveznosti iz lokacijskega načrta.

Na vprašanja, predloge in pripombe so podali odgovore župan, dir. občinske uprave in
strokovna sodelavka.
Predsedujoča je razpravo zaključila in dala prvo branje predloga odloka v potrditev
občinskemu svetu.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 15, 13 ZA, 2 PROTI) sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se prvo branje predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine
Kanal ob Soči za leto 2009 s predlogi in pripombami, ki so bili dani med razpravo.
Župan je nato predlagal, da se predlog odloka prekvalificira v drugo branje in sprejme po
hitrem postopku.
V razpravi na županov predlog so sodelovali občinski svetniki: Ivan Humar, Risto Djurić,
Marko Bucik, Miran Jug;
Prvi trije svetniki so povedali, da županovega predloga, kljub odgovorom, ki so jih prejeli na
seji, ne bodo podprli.
Predsedujoča je nato županov predlog, da se prvo branje odloka prekvalificira v drugo
branje in sprejme po hitrem postopku, dala v potrditev občinskemu svet.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 15, 5 ZA, 9 PROTI) zavrnili predlog župana.
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Kanal ob Soči – 1. branje.
Obrazložitev je podal župan. Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe je podal predsednik odbora Slavko Jereb ( priloga: osnutek zapisnika odbora).
V razpravi so sodelovali občinski svetniki Slavko Jereb, Marko Kodelja, Ivan Humar, Risto
Djurić, Slavko Jereb, Bruno Colavini;
Vprašanja, pobude in predlogi občinskih svetnikov so bili naslednji:
- Javne poti in lokalne ceste, ki potekajo po privatnih parcelah jih bo potrebno v bodoče
reševati;
- V odloku naj se uporablja pravilna imena naselij in zaselkov;
- V odloku manjkajo naslednje ceste oziroma javne poti: Mežnerija ( Levpa ) – Škodniki
– Avšje; Zatrebež – Široka Njiva ( naj se preveri – en del je verjetno gozdna cesta),
Zavrh-Robi ( na novo asfaltirana);
- Cesta Ajba – Prevalj – cesta je samo do Prgonovega mlina;
- Ajba – Potravno – prevozna samo z avtomobilom, s kamionom zelo težko;
- Odcep ceste nova Ajba se nadaljuje k Prgonovemu mlinu. Morala bi biti vrisana
celotna cesta in posledično temu se spremeni tudi dolžina;
- Uskladi naj se dolžina ceste nova Ajba ( kjer so tri montažne hiše);
- Razmisli naj se o prekategorizaciji ceste Kanal – Britof v občinsko cesto, ker bi bila
verjetno bolj vzdrževana kot je sedaj, ko je državna;
- Cesta Kanal – Biškovec naj se preimenuje v Kanal – Križev Breg;

-

Cesta Vetrnik – naj se preveri ali je v naši ali v tolminski občini;

Predsedujoča je po končani razpravi dala v potrditev prvo branje predloga odloka.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 15, 15 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se prvo branje predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal
ob Soči s pripombami in predlogi.
5. Poročilo o razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa na področju
humanitarnih in invalidskih organizacij, športa, kulture, turizma in drugim
društvom ter za prireditve v letu 2009.
Kratko obrazložitev je podal župan. Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti je podala predsednica Vanda Colja ( priloga: osnutek zapisnika).
V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Ivan Humar, Slavko Jereb, Risto Djurić, Viljem
Urbančič, Marko Bucik, Klemen Stanič, Marko Kodelja, Radivoj Černe, Vanda Colja;
Pripombe, vprašanja in predlogi so bili naslednji:
- Občina bi potrebovala poseben odlok o kategorizaciji društev s katerim bi
selekcionirali društva glede na značaj njihovega delovanja:
- Občinski svet bi lahko sprejel sklep, da se od predvidenih sredstev v proračunu za
posamezne programe, oddvoji sredstva v višini 2 do 2,5% s katerimi bi razpolagal
župan. S temi sredstvi bi se lahko pokrivalo tiste zadeve, ki se pojavijo tekom leta in
se zanje pri razpisu še ni vedelo.
- Nekatera društva se za pridobitev sredstev prijavijo na več programih in dobijo več
sredstev, zato bi bilo potrebno pregledati poročila in tudi primerjati število
obiskovalcev na posameznih prireditvah ( npr. AGD Kanal in TRD Globočak).
- Pri LD Kanal naj se pregleda poročilo o porabi sredstev. To društvo dobi od občine
kar znatna sredstva za delovanje. Pojavlja se dvom glede nevestnega delovanja
Lovske družine;
- Na področju športa naj se pozornost oziroma skrb nameni vzgoji šoloobveznih otrok
in mladine ( npr. košarka Deskle); Manj sredstev naj se nameni za prireditve:
- Pogleda naj se poročilo o izvajanju humanitarnih akcij ( društvo upokojencev in ZZB),
da se določene zadeve ne podvajajo;
- V občini deluje več župnijskih karitas in vsako od njih prejme za delovanje cca 1.000
EUR, medtem ko prejme Območno združenje RK samo 900 EUR;
- Za nadaljnje delo in obstoj košarkarskega kluba v Desklah bo potrebno nameniti
dodatna sredstva v višini 4.000 EUR.
- Katere dejavnosti so vštete v sredstvih, ki jih je prejelo Prosvetno društvo Soča
Kanal?;
- Zakaj tako velika razlika v dodelitvi sredstev na področju športa med DU Kanal in DU
Deskle?;
Odgovor svetnikom sta podala župan in direktorica občinske uprave.
Občinski svetniki pri tej točki niso sprejeli nobenega sklepa.
6. Premoženjsko pravne zadeve.
6.A. Sklenite kupoprodajne pogodbe
Župan je podal obrazložitev.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki so soglasno ( prisotni 13, 13 ZA, 0 PROTI ) sprejeli

SKLEP

S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal proda zemljišče s parc. št. 15/3 –na
katerem stoji stanovanjska stavba v izmeri 130 m2 in dvorišče v izmeri 552 m2, k.o.
Morsko kupcu Draž Alojziji, Morsko 44, Kanal.
Zemljišče se oceni po stanju, kakršnega so prejeli v posest.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa
v zemljiško knjigo plača kupec.
Ta sklep velja takoj.
6B
Sklenitev kupoprodajne pogodbe
Župan je podal obrazložitev.
V razpravi je sodelovala občinska svetnica Lilijana Velikonja.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 13, 12 ZA, 1 PROTI ) sprejeli
SKLEP
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal proda zemljišče s parc. št. 2171/4 –
travnik v izmeri 108,00 m2, k.o. Ajba kupcu Ljudmili Jerončič, Cankarjeva 14, 5000
Nova Gorica.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa
v zemljiško knjigo plača kupec.
Ta sklep velja takoj.
6.C
Sklenitev kupoprodajne pogodbe
Župan je podal obrazložitev.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki so soglasno ( prisotni 13, 13 ZA, 0 PROTI ) sprejeli
SKLEP
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi poslovni prostor v poslovno –
stanovanjski stavbi na naslovu Kidričeva 5, na zemljišču s parc. št. 37.S, k.o. Gorenja
vas, v deležu 1/2.
Kupoprodajna pogodba se sklene po vzpostavitvi etažne lastnine.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa
v zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
6.Č
Sklep o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanja lastninske pravice
Župan je podal obrazložitev.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki so soglasno ( prisotni 13, 13 ZA, 0 PROTI) sprejeli
SKLEP
Občina Kanal ob Soči priznava in potrjuje, da sta Majnik Zdravko in Majnik Ana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe pridobila lastninsko pravico pri nepremičnini z
identifikacijsko številko 5.E: triinpolsobno stanovanja št. 5 v 1. nadstropju
večstanovanjskega objekta na naslovu Gradnikova 19, Kanal, pov. 68,98 m2, vpisano v
podvložku št. 476/5, k.o. Kanal.
Občina Kanal ob Soči, kot zemljiškoknjižni lastnik, izrecno in nepogojno dovoljuje, da
se pri nepremičnini z identifikacijsko številko 5.E: stanovanje št. 5 v 1. nadstropju
Gradnikova 19, Kanal, pov. 68,98 m2, vpisano v podvložku št. 476/5, k.o. Kanal, vknjiži
lastninska pravica v korist imetnika:

Majnik Ana, Gradnikova 19, Kanal,
do deleža ene polovice (1/2)
in
Majnik Zdravko, Gradnikova 19, Kanal,
do deleža ene polovice (1/2).
Podlaga za vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini bo pogodba o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice, ki jo bosta na
podlagi tega sklepa sklenili Občina Kanal ob Soči in Majnik Zdravko in Majnik Ana.
Stroške priprave pogodbe, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško
knjigo ter morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo v celoti krijeta Majnik Ana in
Majnik Zdravko, ki tudi pripravita zemljiškoknjižni predlog.
Ta sklep velja takoj.
6.E
Sklep o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice
Župan je podal obrazložitev.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki so soglasno ( prisotni 13, 13 ZA, 0 PROTI) sprejeli
SKLEP
Občina Kanal ob Soči priznava in potrjuje, da je Salonit Anhovo, gradbeni materiali
d.d., na podlagi kupoprodajne pogodbe pridobil lastninsko pravico pri nepremičnini z
identifikacijsko številko 10.E: dvosobno stanovanje št. 9 v 2. nadstropju
večstanovanjskega objekta na naslovu Ul. talcev 4 v Desklah, pov. 60,98 m2, vpisano v
podvložku št. 1144/10, k.o. Deskle.
Občina Kanal ob Soči, kot zemljiškoknjižni lastnik, izrecno in nepogojno dovoljuje, da
se pri nepremičnini z identifikacijsko številko 10. E: dvosobno stanovanje v 2.
nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Ul. talcev 4 v Desklah, pov. 60,98
m2, vpisano v podvložku št. 1144/10, k.o. Deskle, vknjiži lastninska pravica v korist
imetnika: Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična
številka 5043816, do celote (1/1).
Podlaga za vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini bo pogodba o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice, ki jo bosta na
podlagi tega sklepa sklenili Občina Kanal ob Soči in Salonit Anhovo, gradbeni
materiali, d.d., in Levpušček Albert.
Stroške priprave pogodbe, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško
knjigo ter morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo v celoti plača Salonit Anhovo,
gradbeni materiali, d.d., ki tudi pripravi zemljiškoknjižni predlog.
Ta sklep velja takoj.
6.F
Sklep o sklenitvi kupoprodajne pogodbe
Župan je podal obrazložitev.
V razpravi je sodeloval svetnik Risto Djurić. Zahteval je, da se njegova razprava zapiše v
zapisnik. Povedal je, da se strinja z razlago župana, da občina odkupi tiste stavbe, kjer je že
polovični lastnik. Se pa občini s sprejetjem tega sklepa daje bianco menico, ker se ob
sprejemanju sklepa še ne ve za višino sredstev, ki bodo potrebna za odkup te stavbe.
Podobna zadeva je tudi pri sprejemanju naslednjega sklepa ( 6G). Zaradi pomanjkanja teh
informacij ne vidi smisla v sprejemati te sklepe.
V razpravi sta sodelovala še občinska svetnika Marko Bucik in Ivan Humar.
Občinski svetniki so soglasno ( prisotni 13, 13 ZA, 0 PROTI) sprejeli
SKLEP

S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi poslovno - stanovanjsko
stavbo na naslovu Vojkova 1, Kanal, na zemljišču s par. št. 94.S, k.o. Kanal, v deležu
½.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa
v zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
6.G
Sklep o sklenitvi kupoprodajne pogodbe
Obrazložitev sta podala župan in podžupanja.
V razpravi je sodeloval občinski svetnik Marko Bucik.
Občinski svetniki so soglasno ( prisotni 13, 13 ZA, 0 PROTI) sprejeli
SKLEP
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi stanovanjsko stavbo na
naslovu Pionirska 6, Kanal, na zemljišču s par. št. 32.S, k.o. Kanal.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa
v zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
6.H
Sklep o sklenitvi kupoprodajne pogodbe
Obrazložitev je podal župan.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 13, 10 ZA, 0 PROTI) sprejeli
SKLEP
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi zemljišče s par. št. 105/2, k.o.
Kal nad Kanalom.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa
v zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
6.I
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Direktorica občinske uprave je podala obrazložitev.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 13, 12 ZA, 0 PROTI ) sprejeli naslednji
SKLEP
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi na naslednjih
nepremičninah::
1. parc.št.4140/1, 4140/2, 4140/3, 4140/4,4140/5, 4133/3, 4133/4, 4133/5, 4133/6,
4133/7, 4133/8, 4133/9, 4133/10, 4133/11, 4133/12, 4133/13, 4133/14, 4133/15,
4133/16, 4133/17, 4133/18, 4133/19, 4133/20, 4133/21 in 4133/22, vse k.o. Deskle,
2. parc.št. 501/1, 506, 513, 514/1 in 515, vse k.o. Vrh Kanalski,
3. parc.št. 1081/2, 1081/3, 1081/4 in 1081/5, vse k.o. Gorenja vas.
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni
dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena bo posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
Svetnik Risto Djurić.
- Kako poteka urejanje avtobusnega postajališča v Ajbi.
- Označevalne table ( npr. za kamp v Kanalu) naj bi bile postavljene že meseca maja,
pa jih še vedno ni.
Svetnik Marko Bucik:
- Društvo upokojencev Kanal prosi občino za pridobitev enega prostora v kletnih
prostorih športne dvorane, kjer bi lahko igrali Pikado. Prostor bi si uredili sami;
- Potrebno bi bilo urediti kanalizacijo v stanovanjski hiši v Kanalu, Gregorčičeva 14
( vila) ker zamaka. Možen je tudi priklop na čistilno napravo;
- Še vedno zamaka streha na športni dvorani v Kanalu;
- V naslednjem proračunu naj se zagotovi določena sredstva kot finančna spodbuda
oziroma pomoč lastnikom hiš na trgu Kontrada, da si uredijo fasade hiš sedaj, ko se
bo trg v celoti urejalo;
Svetnik Miran Jug
- Kaj pomenijo dodatna sredstva v višini 8.610 EUR za prireditev Skoki z mosta;
- Za načrtovano investicijo ureditev večnamenskega objekta v Levpi se je pridobilo
dodatna sredstva z razpisa Fundacija za šport v višini 34.660 EUR in nepovratna
evropska sredstva v višini 25.000 EUR ( razpis LAS). Evropska sredstva je potrebno
počrpati 1. faza do konca leta, 2. faza pa do konca januarja 2010. Da bi društvo lahko
pridobilo ta sredstva bi morala občina zagotoviti 51.000 EUR. Društvo mora za
črpanje sredstev predložiti račune v določeni višini, od tega je prostovoljno delo
ocenjeno v višini 8.000 EUR.
Svetnica Vanda Colja
- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je na zadnji seji
potrjevalo zapisnik prejšnje seje, na kateri je bilo postavljeno tudi vprašanje, če je
občinski svet na zadnji seji razpravljal o pripombi odbora v zvezi z dnevi brez
zdravnika v obeh ambulantah ( Kanal in Deskle) napr. v času zimskih počitnic pa tudi
v času praznikov, ko je možnost podaljšati praznike z nekaj dnevi dopusta ( mostovi).
Ambulante so tako zaprte več dni, kar je s strani pacientov nedopustno.
- Približuje se deževno obdobje in bi bilo zato potrebno temeljito očistiti vse propuste
ob cestah;
- V Desklah bi bilo potrebno očistiti nogometno igrišče, ker je tam veliko raznovrstnih
smeti in ga obiskujejo tudi otroci iz vrtca. V zadnjem času pa se tam zbirajo mladi in
se dogajajo razne skrajne zadeve;
- Pobuda sveta staršev vrtca Kanal za ograditev vrtca je umesna. Dobro bi bilo
razmisliti tudi o postavitvi ograje ob OŠ Deskle, ker se tam dogajajo čudne stvari.
Ponoči naj bo to območje zaprtega tipa, obiskovalci šole pa naj bodo samo tisti, ki so
tam upravičeno.
Svetnik Ivan Humar
- Sliko R. Debenjaka naj se v sejni sobi postavi na bolj vidno mesto;
- Končana je sanacija dela ceste v zaselek Avšje; v naslednjem letu pa naj se v
proračunu zagotovi sredstva za nadaljevanje sanacije te ceste do zaselka, ker je
težko dostopna za kamione;
Župan se je navezal na pripravo proračuna za naslednje leto. Povedal je, da je občina
predsednike krajevnih skupnosti pred približno pol leta zaprosila, da pripravijo seznam cest
oziroma odseke cest, ki bi jih bilo nujno potrebno sanirati oziroma obnoviti. V zvezi s tem je
tudi predlagal, da se ustanovi komisijo, ki bi si ogledala stanje cest in pripravijo prioriteto..
Komisijo bi bila sestavljena iz svetnikov in delavke občinske uprave.
Svetnik Klemen Stanič
- Strinja se s pobudo župana o ustanovitvi komisije za ogled stanja cest in da ugotovi,
kateri so najbolj kritični odseki;

-

Glede na to, da se pripravlja javni razpis za oddajo lokala v Kulturnem domu v
Desklah v najem predlaga, da se poskuša občina o razpisnih pogojih pogovoriti tudi s
krajevno skupnostjo in kulturnim društvom. Čim bolj naj se definira tudi vse postopke
v zvezi s tem, da ne bi kasneje prihajalo do problemov;
Svetnica Milena Pavlin
- Kdaj se bo preplastilo in uredilo Partizansko ulico v Kanalu? To je bilo obljubljeno že
pred leti, ko je ob obnovitvi Staničeve ulice ves promet potekal po Partizanski ulici.
Na sredini te ulice je tudi odprt jašek, ki bi ga bilo potrebno popraviti, pod stopnicami
pa je speljana kanalizacija, zato naj si nekdo te zadeve ogleda;
- Kdo je upravitelj športne dvorane v Kanalu;
- Pod gasilskim domom v Kanalu se je ponovno postavilo leseno barako, ki je za
marsikoga zelo moteča. Baraka stoji na istem mestu kot je stala prejšnja, ki se jo je
podrlo;
Dir. občinske uprave je pojasnila, da je ravnateljica že spomladi odpovedala upravljanje s
športno dvorano. Podpisana pogodba je vsebovala klavzulo o odpovednem roku, ki se je
sedaj iztekel. Ob graditvi tega objekta se je govorilo tudi o njegovem upravljanju in takratni
ravnatelj, ki je bil tudi član gradbenega odbora, je izrazil pripravljenost, da z objektom
upravlja šola. Dogovorjeno je bilo, da je do 15,00 ure dvorana rezervirana za potrebe šole in
do te ure zagotavlja hišnika in čistilko šola. V popoldanskem času pa občina zagotovi in
plačuje skrbnika objekta, materialne stroške in čistilko za polovični delovni čas. Sedaj je
nastala situacija, ko se ne ve kako bo s tem. O tej temi bi moral razpravljati občinski svet, kot
tudi glede Kulturnega doma in telovadnice Deskle ter verjetno še za kakšen drug objekt.
Svetnik Marko Bucik je predlagal, da bi se predstavniki občine ( župan, podžupanja) še
enkrat poskušali pogovoriti z ravnateljico šole, ker je ona kljub vsemu še vedno pod
določenimi pogoji pripravljena upravljati s športno dvorano.
S predlogom občinskega svetnika Bucika so se strinjal tudi občinski svetnik Djurić, župan
in podžupanja. Strinjali so se tudi, da je bilo dosedanje upravljanje s športno dvorano zelo
dobro, zahteva pa veliko časa in tudi materialnih stroškov.
Podžupanja Milica Zimic:
- Glede na to, da galerija R. Debenjaka upravlja z neprecenljivo vrednostjo umetniških
izdelkov je predlagala, da se v prihodnjem proračunu zagotovi sredstva za nabavo
naprave za zavarovanje objekta, ki bi bila v skladu s predpisi;
- Občinske svetnike je pozvala, da pregledajo celotno zadevo v zvezi z gradnjo
večnamenskega objekta v Levpi. Občinski svet je glede načrtovanja in zapiranja
investicije razpravljal takrat, ko je zadevo pregledal nadzorni odbor. Takrat so bili
predvideni tudi prihodki iz razpisa LAS, zato bi bilo dobro sredstva LAS pridobiti in
objekt dokončati.
Svetnik Ivan Humar se je strinjal s predlogom občinskega svetnika Staniča glede priprave
razpisa o oddaji v najem lokala v Desklah. Občina mora biti pri tem dosledna in previdna. Za
kakršen koli poseg v ali na objektu mora najemnik pridobiti soglasje občine.
Občinski svetnik Marko Bucik je pozval prisotne, da se udeležijo otvoritve igrišča ob vrtcu
v Kanalu, ki bo 6. oktobra.
Seja je bila snemana in zaključena ob 21,50 uri.
Zapisala
Lenka Horvat

Priloga:
- lista navzočnosti članov OS
- osnutek zapisnika Odbora za negospodarstvo …….
- osnutek zapisnika Odbora za gospodarstvo…….

Podžupanja
Milica Zimic

ČISTOPIS SPREJETIH SKLEPOV
26.redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 1.10.2009 ob 17,00 uri
Potrdi se zapisnik 25. redne seje občinskega sveta in poročilo o uresničitvi sklepov
25. redne seje občinskega sveta.
1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave » Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
ob Soči« - 1. branje.
Potrdi se prvo branje predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »
Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« s pripombami in
predlogi, ki so bili dani v razpravi.
2. Poročilo o izvrševanju proračuna 2009 – osemmesečna realizacija.
Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o proračunu
Občine Kanal ob Soči za leto 2009 – 1. branje
Potrdi se prvo branje predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Kanal ob
Soči za leto 2009 s predlogi in pripombami, ki so bili dani v razpravi.
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Kanal ob Soči – 1. branje.
Potrdi se prvo branje predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči
s pripombami in predlogi, ki so bili dani v razpravi.
5. Poročilo o razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa na področju
humanitarnih in invalidskih organizacij, športa, kulture, turizma in drugim
društvom ter za prireditve v letu 2009.
Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.
6. Premoženjsko pravne zadeve.
Pri tej točki so bili sprejeti naslednji sklepi:
A.
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal proda zemljišče s parc. št. 15/3 –na katerem
stoji stanovanjska stavba v izmeri 130 m2 in dvorišče v izmeri 552 m2, k.o. Morsko kupcu
Draž Alojziji, Morsko 44, Kanal.
Zemljišče se oceni po stanju, kakršnega so prejeli v posest.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača kupec.
Ta sklep velja takoj.
B.
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal proda zemljišče s parc. št. 2171/4 – travnik v
izmeri 108,00 m2, k.o. Ajba kupcu Ljudmili Jerončič, Cankarjeva 14, 5000 Nova Gorica.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača kupec.
Ta sklep velja takoj.
C
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi poslovni prostor v poslovno – stanovanjski
stavbi na naslovu Kidričeva 5, na zemljišču s parc. št. 37.S, k.o. Gorenja vas, v deležu 1/2.
Kupoprodajna pogodba se sklene po vzpostavitvi etažne lastnine.

Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
Č
Občina Kanal ob Soči priznava in potrjuje, da sta Majnik Zdravko in Majnik Ana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe pridobila lastninsko pravico pri nepremičnini z identifikacijsko številko
5.E: triinpolsobno stanovanja št. 5 v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu
Gradnikova 19, Kanal, pov. 68,98 m2, vpisano v podvložku št. 476/5, k.o. Kanal.
Občina Kanal ob Soči, kot zemljiškoknjižni lastnik, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri
nepremičnini z identifikacijsko številko 5.E: stanovanje št. 5 v 1. nadstropju Gradnikova 19,
Kanal, pov. 68,98 m2, vpisano v podvložku št. 476/5, k.o. Kanal, vknjiži lastninska pravica v
korist imetnika:
Majnik Ana, Gradnikova 19, Kanal,
do deleža ene polovice (1/2)
in
Majnik Zdravko, Gradnikova 19, Kanal,
do deleža ene polovice (1/2).
Podlaga za vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini bo pogodba o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice, ki jo bosta na podlagi tega sklepa
sklenili Občina Kanal ob Soči in Majnik Zdravko in Majnik Ana.
Stroške priprave pogodbe, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo ter
morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo v celoti krijeta Majnik Ana in Majnik Zdravko, ki
tudi pripravita zemljiškoknjižni predlog.
Ta sklep velja takoj.
E
Občina Kanal ob Soči priznava in potrjuje, da je Salonit Anhovo, gradbeni materiali d.d., na
podlagi kupoprodajne pogodbe pridobil lastninsko pravico pri nepremičnini z identifikacijsko
številko 10.E: dvosobno stanovanje št. 9 v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Ul. talcev 4 v Desklah, pov. 60,98 m2, vpisano v podvložku št. 1144/10, k.o. Deskle.
Občina Kanal ob Soči, kot zemljiškoknjižni lastnik, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri
nepremičnini z identifikacijsko številko 10. E: dvosobno stanovanje v 2. nadstropju
večstanovanjskega objekta na naslovu Ul. talcev 4 v Desklah, pov. 60,98 m2, vpisano v
podvložku št. 1144/10, k.o. Deskle, vknjiži lastninska pravica v korist imetnika: Salonit
Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka 5043816, do
celote (1/1).
Podlaga za vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini bo pogodba o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice, ki jo bosta na podlagi tega sklepa
sklenili Občina Kanal ob Soči in Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., in Levpušček
Albert.
Stroške priprave pogodbe, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo ter
morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo v celoti plača Salonit Anhovo, gradbeni materiali,
d.d., ki tudi pripravi zemljiškoknjižni predlog.
Ta sklep velja takoj.
F
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi poslovno - stanovanjsko stavbo na naslovu
Vojkova 1, Kanal, na zemljišču s par. št. 94.S, k.o. Kanal, v deležu ½.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
6
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi stanovanjsko stavbo na naslovu Pionirska
6, Kanal, na zemljišču s par. št. 32.S, k.o. Kanal.

Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
H
S tem sklepom se dovoljuje sklenitev kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal kupi zemljišče s par. št. 105/2, k.o. Kal nad
Kanalom.
Vse stroške v zvezi s to pogodbo, davek, stroške notarskih pristojbin in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača Občina Kanal ob Soči.
Ta sklep velja takoj.
I
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi na naslednjih
nepremičninah::
4. parc.št.4140/1, 4140/2, 4140/3, 4140/4,4140/5, 4133/3, 4133/4, 4133/5, 4133/6,
4133/7, 4133/8, 4133/9, 4133/10, 4133/11, 4133/12, 4133/13, 4133/14, 4133/15,
4133/16, 4133/17, 4133/18, 4133/19, 4133/20, 4133/21 in 4133/22, vse k.o. Deskle,
5. parc.št. 501/1, 506, 513, 514/1 in 515, vse k.o. Vrh Kanalski,
6. parc.št. 1081/2, 1081/3, 1081/4 in 1081/5, vse k.o. Gorenja vas.
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda
občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena bo posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
Pri tej točki ni bilo sprejetega nobenega sklepa.

Podžupanja
Milica Zimic

