OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

Številka: 032103-0001/2010-4/izr.
Datum: 1.6.2010
ZAPISNIK
4. izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči, ki je bila dne 1.6.2010 ob 19,00 uri v sejni sobi
občine, Trg svobode 23, Kanal
Seje so se udeležili občinski svetniki ( priloga: lista navzočnosti članov občinskega sveta 32. redne
seje občinskega sveta dne 27.5.2010, občinski svetnik Miran Jug je sejo zapustil ob 21,00 uri).
Opravičeno odsotni občinski svetnik Radovan Pušnar;
Ostali prisotni:
- Andrej Maffi, župan
- Nives Prijatelj, dir. občinske uprave
Sejo je sklical in zanjo predlagal dnevni red župan Andrej Maffi, vodila pa podžupanja Milica Zimic.
Predsedujoča je na začetku seje najprej pozdravila prisotne ter ugotovila sklepčnost. Na seji je bilo
prisotnih 16 od 17 občinskih svetnikov.
Predsedujoča je najprej dala v potrditev predlagani dnevni red in nanj odprla razpravo.
Na predlagani dnevni red občinski svetniki niso imeli pripomb, zato so ga z večino glasov ( prisotni 16,
ZA 15, PROTI 0) potrdili.
DNEVNI RED:

1. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ponovnem aktiviranju Podružnične
osnovne šole v Kalu nad Kanalom.
2. Razprava in sklepanje o predlogih za rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2010.
3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010.
4. Premoženjsko pravne zadeve.
5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
1. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ponovnem aktiviranju
Podružnične osnovne šole v Kalu nad Kanalom.
Kratko obrazložitev je podal župan.
V razpravi so sodelovali občinski svetniki: Risto Djurić, Ivan Humar, Milena Čargo, Viljem
Urbančič, Slavko Jereb, Milica Zimic, Klemen Stanič, Bruno Colavini, Marko Bucik,
Valter Valentinčič, Miran Jug, Radivoj Černe, Milena Pavlin;
Vsi občinski svetniki so zagovarjali predlog, da se v Kalu nad Kanalom ponovno aktivira
podružnična šola, motil pa jih je finančni znesek, ki bi ga morala zagotoviti občina. Nekateri
so menili, da bi morali odločati o dveh zadevah in sicer ena zadeva ponovno aktiviranje PŠ
Kal nad Kanalom, druga pa ustanovitev dveh oddelkov 1. razreda v matični šoli za 27 otrok.
Nekateri razpravljavci so bili mnenja, da se aktiviranje podružnične šole prenese v naslednja
leta, ko bo zadostno število otrok in bi tako breme financiranja v skladu z normativi za
podružnično šolo padlo na breme države. Nasprotniki so bili mnenja, da če se otroci vpišejo
v matično šolo v 1. razred, se v naslednjih letih ne bodo vpisali v podružnično šolo. Bolj
smiselno bi tudi bilo preimenovanje točke in sicer Sklep o organizaciji pouka v 1. razredu
osnovne šole. V razpravi se je omenjalo tudi vprašanje nadstandarda. Kal nad Kanalom
spada med demografsko ogroženo območje in obstaja razlika med podružnično šolo Kal nad
Kanalom in matično šolo v Kanalu. Res je, da bodo podružnično šolo v Kalu nad Kanalom
obiskovali samo štirje otroci in to je nadstandard v primerjavi, če bi v Kanalu imeli samo en
oddelek 1. razreda s 27 otroci, po drugi strani pa imajo otroci v Kanalu večje možnosti
obiskovanja izven šolskih dejavnosti. Vse otroke je potrebno enakovredno obravnavati in jim
zagotoviti približno enake pogoje. Nekateri razpravljavci so omenili, da je ponovno aktiviranje

podružnične šole v Kalu izredno pomembno za sam kraj. Veliko razprave je bilo tudi glede
zagotovitve tako velikih sredstev v primeru, da občinski svet potrdi predlagani sklep.
Občina že sedaj daje velika sredstva za zagotavljanje nadstandarda, šolskih prevozov in
drugih zadev. Potrebno bi bilo pred sprejemanjem proračuna o tem razpravljati in pri tem
obravnavati obe šoli, plan zaposlovanja, nadstandarde in vse ostale zadeve ter jih poenotiti.
in jih predvsem pravočasno reševati.
Na vprašanja je odgovarjal župan. Povedal je, da je pri pripravi sklepa sodelovala tudi
ravnateljica OŠ Kanal, ki je pripravila finančni izračun. Sklep bi lahko bil oblikovan drugače,
vendar tako kot je pripravljen predstavlja celotno sliko oziroma posledice, ki bi jih povzročilo
odprtje podružnične šole v Kalu nad Kanalom. Res je tudi, da bi o zadevi morali razpravljati
že v februarju. Predlog sklepa pa je lahko samo tak kot je, da se upošteva tako mnenje sveta
staršev in šole kot tudi ravnateljice in občine.
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili občinski svetniki:
Občinski svetnik Valter Valentinčič je povedal, da bo glasoval za potrditev sklepa, ker gre
za ponovno aktiviranje podružnične šole v Kalu nad Kanalom in mu je žal, da sta v istem
sklepu zajeti dve zadevi.
Občinski svetnik Marko Kodelja bo glasoval za potrditev sklepa tudi zaradi mnenja sveta
staršev.
Občinski svetnik Viljem Urbančič bo glasoval za potrditev sklepa, ker gre za specifiko, bo
pa pri tem izpustil finančni vidik.
Občinski svetnik Ivan Humar bo glasoval za iz dveh razlogov in sicer zato, ker je to
zgodovinsko dejstvo, ko se po dolgih letih zapiranja podružničnih šol v širšem goriškem
območju sedaj ponovno aktivira neko podružnično šolo in tudi zato, ker šola prinaša v kraj
življenje, radost in veselje in to si Kal nad Kanalom zasluži.
Občinski svetnik Bruno Colavini bo glasoval za, meni pa tudi da bo za šolsko leto
2011/2012 potrebnih manj sredstev iz proračuna.
Občinski svetnik Risto Djurić bo glasoval proti, ker letos ne vidi potrebe za ponovno
aktiviranje te šole in ne bi nič zamudili, če bi jo odprli naslednje leto. Proti je tudi zato, ker
obstajajo šolski okoliši, vendar starši niso obvezni vpisati otroka v ta okoliš, ampak jih lahko
vpišejo kamorkoli. Tako predpisuje zakonodaja in po njegovem mnenju te stvari na tem
področju niso urejene. Skozi rebalans se bo potrebno na račun teh sredstev odreči drugim
zadevam.
Občinska svetnica Vanda Colja bo glasovala proti, ker razmišlja podobno kot občinski
svetnik Djurić. Zanimajo jo še kriteriji, na podlagi katerih se ocenjuje demografsko ogroženo
območje in zakaj se to kar naprej poudarja. Kolikor ve, se tega ne upošteva več. Meni, da za
ponovno aktiviranje podružnične šole niso dani vsi pogoji. Ko bo večje število otrok ne bo
problem o tem ponovno razpravljati.
Občinski svetnik Miran Jug bo glasoval za, ker če ti štirje otroci sedaj ne bodo začeli
obiskovati pouka v te šoli, tudi v naprej normativ ne bo dosežen za ponovno aktiviranje te
šole. Šola pa prinaša v vas tudi življenje.
Občinski svetniki so z večino glasov ( prisotni 15, ZA 8, PROTI 7) sprejeli
SKLEP
O PONOVNEM AKTIVIRANJU PODRUŽNČNE ŠOLE KAL NAD KANALOM
Občina Kanal ob Soči kot ustanoviteljica v šolskem letu 2010/2011 ponovno aktivira
Podružnično šolo Kal nad Kanalom.
V PŠ Kal nad Kanalom se ustanovi en oddelek 1. razreda za 4 učence.
V matični osnovni šoli Kanal se organizirata dva oddelka 1. razreda za 27 učencev. V
oddelkih poučujeta tudi druga strokovna delavca ves čas pouka.
Občina zagotovi sredstva z rebalansom proračuna za leto 2010 ter potrdi sistemizacijo
za potrebna delavna mesta.
Sklep velja takoj.

Župan je po sprejetju sklepa dodal, da se v Kal nad Kanalom vlaga velika sredstva in sicer
odprlo se je vrtec, gradi se vodovod, v kraju je tudi trgovina in krajevni urad, sedaj pa bo še
šola. Če bodo možne na tem območju novogradnje ima kraj veliko perspektivo. Demografijo
odločamo sami, ker vemo od kje se ljudje odseljujejo. Se bo pa naredilo študijo in projekcijo
ter perspektive te občine.
2. Razprava in sklepanje o predlogih za rebalans proračuna Občine Kanal
ob Soči za leto 2010.
2/1. Sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev za ponovno aktiviranje podružnične šole
Kal nad Kanalom.
Župan je podal kratko obrazložitev.
V razpravi so sodelovali občinski svetniki : Ivan Humar, Marko Bucik, Risto Djurić, Milica
Zimic in Milena Pavlin.
Občinski svetnik Marko Bucik je zahteval, da se njegova izjava zapiše v zapisnik. Povedal
je, da ga čudi, da je ponudbena cena toliko nižja in se boji, da ne bodo tudi dela zato manj
opravljena in da se to ne bo dogajalo samo v Kanalu. Župana in direktorico je prosil, da
zagotovita, da bo zadeva opravljena 100%. V kolikor tega zagotovila ne dobi, sklepa ne more
podpreti. Bo pa sklep podprl, če je zadeva res taka kot se jo je prikazalo in sicer v istem
obsegu in za isti denar kot je dogovorjeno. Velikokrat se dogaja, da je na koncu dražji tisti
ponudnik, ki je na začetku ponudil najnižjo ceno. Trenutno teče veliko investicij, denar pa bo
kljub temu ostajal, zato naj se ga pokoristi.
Direktorica je odgovorila, da je za rekonstrukcijo vodovoda po Čargovi ulici pridobljeno
gradbeno dovoljenje, izdelan je bil projektantski predračun in na tej osnovi je bila upoštevana
ocena vrednosti v sprejetem proračunu. Popis del je bil predmet javnega naročila in pridobili
smo ponudbo nižja ponudbo. To pomeni, da so ponudbene cene nižje od projektantske
ocene, obseg del, ki je določen z gradbenim dovoljenjem in popisom del v projektih pa ostaja
enak.
Druge pripombe so bile:
- res je, da so ponudbene cene nižje od projektantskih in investitorji se ponavadi držijo
cen,
- ni prav, da se za zagotovitev sredstev za plače jemlje investicijski denar, ampak naj
se ga vzame drugje ( npr. Goriška knjižnica), ker je v načrtu razvojnih programov kar
nekaj investicij, ki čakajo na realizacijo,
- občina ima do Goriške knjižnice pogodbene obveznosti, ki jih mora izpolniti, bi pa bilo
dobro enkrat tudi o sredstvih namenjenih za delovanje knjižnice razpravljati,
- investicijskih sredstev je vsako leto manj in vedno se krči sredstva prav pri
investicijah,
- pri pripravi takšnih sklepov je potrebno razmisliti od kje se vzame sredstva;
Po končani razpravi je predsedujoča dala v potrditev predlagani sklep.
Občinski svetniki predlaganega sklepa niso potrdili ( prisotni 15, ZA 7, PROTI 8).
2/2. Sklep - financiranje LAS.
Kratko obrazložitev je podal župan.
Razprave ni bilo.
Občinski svetniki so z soglasno ( prisotni 16, ZA 15, PROTI 0) naslednji
SKLEP
Na odhodkovni strani proračuna na postavki 4140140 Financiranje LAS – delovanje in
na prihodkovni strani proračuna na kontu 741200 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se postavki povečata za 7.000,00
EUR. Postavki se uskladita z rebalansom proračuna za leto 2010.
Sklep velja takoj.

3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto
2010.
Župan je podal kratko obrazložitev.
V kratki razpravi je sodeloval občinski svetnik Ivan Humar, ki ga je zanimalo, koliko
potencialnih volilnih upravičencev je v občini.
Župan je odgovoril, da je ta podatek v tem trenutku težko navesti, so pa sredstva za to
rezervirana v proračunu.
Druge razprave ni bilo.
Občinski svetniki so ( prisotni 15, ZA 14, PROTI 0) sprejeli naslednji
SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) za volilno
leto 2010.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 € na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 € na posameznega
volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški
volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 €
na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta,
imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas,
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 0,12 € za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za
župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu,
upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v
30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Premoženjsko pravne zadeve.
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave.
V razpravi je sodeloval občinski svetnik Marko Bucik. Povedal je, da je občina zaprosila za
mnenje Krajevno skupnost Kanal v zvezi z eno parcelo na Kanalskem Vrhu. Pri krajanih se je
pozanimal za katero zemljišče gre. Na Kanalskem Vrhu se s predlogom strinjajo in o tem je
tudi že obvestil občinsko upravo.
Druge razprave ni bilo.
Občinski svetniki so sprejeli ( prisotni 15, 14 ZA, PROTI 0) naslednji
SKLEP
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice
Občina Kanal ob Soči, kot zemljiškoknjižni lastnik, izrecno in nepogojno dovoljuje, da
se pri nepremičnini z identifikacijsko številko 1: dvosobno stanovanje v skupni izmeri
58,79 m2(stanovanjski prostori v prvem nadstropju oziroma drugi etaži, v izmeri 52,26

m2 in pomožni prostor oziroma shramba v pritličju oziroma prvi etaži, v izmeri 6,53
m2) na naslovu Kidričeva cesta 7, ležeči na nepremičnini s parc. št. 902/4, vse k.o.
Gorenja vas vknjiži lastninska pravica v korist imetnika:
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5,
Ljubljana, do deleža 1/2
in
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, do deleža 1/2.
Podlaga za vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini bo pogodba o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice.
Stroške priprave pogodbe, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško
knjigo ter morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo v celoti poravnata Telekom
Slovenije d.d. in Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.o.o., ki tudi pripravita zemljiškoknjižni predlog.
Ta sklep velja takoj.
5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
Občinski svetnik Risto Djurić je povedal, da se je nanj obrnila Lovska družina Kanal v
zvezi s sprejetim sklepom občinskega sveta o zamrznitvi sredstev in ga prosili, da bi občinski
svet sprejel sklep o odmrznitvi sredstev. Predlagal je, da se da predlog sklepa na glasovanje.
Občinski svetnik Marko Bucik je dodal, da je predlog o zamrznitvi sredstev predlagal on na
podlagi odločbe inšpektorja s katero so se seznanili tudi ostali občinski svetniki. Predlog
sklepa o odmrznitvi sredstev bo podprl, ko bo LD Kanal dokazal, da so odpravljene vse
nepravilnosti oziroma, ko bodo predložili listino, ki bo negirala ugotovitve inšpektorja.
S predlogom Občinskega svetnika Bucika se je strinjal tudi občinski svetnik Ivan Humar.
Tudi župan je bil mnenja, da mora LD Kanal občini dostaviti nek dokument, na podlagi
katerega bi lahko odmrznilo sredstva. LD Kanal je na razpisih prejela sredstva, nakazana pa
jim bodo, ko bo občinski svet sprejel sklep, da se sredstva odmrzne.
Občinski svetnik Risto Djurić je nato predlog umaknil in se strinjal, da LD dostavi občini
potrebno dokazilo.
Občinski svetnik Valter Valentinčič:
- Rad bi dobil odgovor, kdaj se bo končala investicija na Gregorčičevi v Desklah
in kaj predvideva pogodba, ker tam že štirinajst dni ni nobenega delavca.
- Kdaj se bo zagnalo vrtini Ledinca in Dermota?
- Kam se bo odlagalo zelene odpadke ( vejevje…), ker se je sedaj kontejnersko
mesto pri mostu v Desklah lepo uredilo,
- Ali se je namestilo zabojnik za odpadke PVC folije za zaselek Testeni?
Občinski svetnik Marko Kodelja je dodal, da naj občina drugače definira javne razpise in
zahteva reference, roke oziroma ustrezne varovalke pri iskanju izvajalcev. Gradbišče na
Gregorčičevi tudi ni nič zaščiteno.
Dir. občinske uprave je odgovorila, da je za vodovod Zagora pridobljeno uporabno
dovoljenje, za črpališče in vodovod Deskle je bilo 5 gradbenih dovoljenje. Tehnični pregled je
bil opravljen, uporabno dovoljenje za črpališče pričakujemo v kratkem, za odseke vodovoda
pa je že pridobljeno. Župan je pojasnil, da se je pri vključitvi črpališč v vodooskrbo potrebno
držati določil zakonodaje.
Občinska svetnica Liljjana Velikonja:
- v imenu društva TRD Globočak in njenem imenu prisotne opozorila na slabo
izvedeno delo v prostorih društva na Kambreškem. Predlagala je, da se
dokonča dela v hodniku in v kuhinji. Potrebno je položiti ploščice.
- V vasi Brdo in Humarjih, pa verjetno še kje manjkajo kontejnerji, zato naj se
zadevo uredi;
- Kaj bos cesto Humarji – Gorenje Nekovo, ali se jo bo kdaj asfaltiralo;

-

Javna razsvetljava Peršeti – rečeno je bilo, da ko se postavi novo napeljavo se
bo zamenjalo tudi javno luč. Predlagala je, da se tudi to uredi.
Dir. občinske uprave je odgovorila, da bo občina pogledala pogodbo z izvajalcem in
nadzorom v zvezi z urejanjem prostorov na Kambreškem.
Občinski svetnik Klemen Stanič:
- predlagal, da se naredi ogled kontejnerskega mesta pri igrišču za tenis v
Desklah skupaj s podjetjem Komunala, kjer je bil pred kratkim požar in
interventno pripravi neke rešitve. Istočasno je opozoril na pomanjkljiv odvoz
plastike. Tudi zbrani odpadki na čistilni akciji še niso odpeljani.
- opozoril je na cesto Zakanalščica ( se že ureja) in Skale – Gorenje Polje, kjer
vsaka povodenj povzroči ogromno škode. V bodoče predlaga, da se naredi
projektni pristop k reševanju tega problema. Cesto Skale – Gorenje Polje pa naj
se zapre za avtomobile, ker je težko prevozna in uredi obvoz;
- Kontejner na železniški postaji Anhovo še vedno postavljen ob cesti in misli, da
je bil postavljen brez soglasja občine in mnenja krajevne skupnosti;
- Potrebno je interventno počistiti odvodni kanal v Anhovem od Slovenskih
železnic pri stanovanjskih blokih v Anhovem, sicer lahko tam nastane naravna
nesreča zaradi meteornih vod;
Župan je odgovoril, da je na Komunalo sam urgiral glede odvoza smeti in je zadeva urejena.
Občinski svetnik Marko Bucik
- Najprej je povedal, da je v športni dvorani v Kanalu prejšnjo soboto potekalo
tekmovanje mlajših dečkov in deklic v odbojki in oboji so postali državni prvaki.
Opozoril pa je na streho športne dvorane, ki še vedno zamaka. Zadevo naj se
reši, ker nastaja škoda na objektu,
- V občini je veliko gradbišč in povsod visijo razni transparenti izvajalcev. Ko
izvajalec konča delo, bi moral vse zadeve odstraniti ( v Ročinju še vedno
postavljen kontejner pri pokopališču),
- Vreče od smeti od čistilne akcije še vedno niso odpeljane,
- Opozoril je na neurejenost Kanala in izpostavil kamp. Kanal je center občine,
zato ga je potrebno počistiti in urediti;
- Ko se bo končalo obnovitev fasad hiš na Staničevi ulici v Kanalu, bi bilo
potrebno postaviti primerno javno razsvetljavo,
- prihaja sezona prireditev, organizatorji pa še vedno ne morejo nikamor
postaviti oglaševalne transparente,
- kako teče urejanje dokumentacije za Kontrado v Kanalu;
- pri opremljanju večnamenske dvorane v Kanalu, naj se upošteva mnenje tudi
drugih akterjev in ne samo gledališke skupine, ker bo dvorana služila tudi
drugim namenom;
Župan je odgovoril, da stebri za postavljanje transparentov za prireditve so, vendar še niso
postavljeni. Izbiro opreme za večnamesnko dvorano je potrebno čimprej izpeljati, ker se jo bo
prijavilo na razpis Dogovori tečejo tako z AGO, kot s šolo in kulturnim društvom. Ta dvorana
bi morala biti taka, kot je v občini še ni. Strinja se s pobudo o namestitvi luči po Staničevi ulici
v Kanalu. Dokumentacija za Kontrado se pripravlja, vendar zadeva teče počasi. Direktorica
je dodala, da se je pridobilo elektro soglasje, ni pa še dokončana zadeva v zvezi z
lastništvom – teh je urejenih cca 80%. Kanal se bo poskušalo urediti, glede zamakanja
strehe v telovadnici pa se bo do naslednjič pripravilo celotno gradivo.
Občinski svetnik Slavko Jereb je kot član društva AGO dodal, da se glede opreme
večnamenske dvorane vodi pogovore z društvom glede velikosti odra.
Občinski svetnik Ivan Humar
- Od bivših izvajalcev naj se zahteva odstranitev panojev oziroma naj se uporabi
občinski odloka o taksah.

-

Ponovno opozoril na cesto Kanal – Avče, ki je v zelo slabem stanju, niti ni
rešeno stanje ob cesti. Priključek pred gradbiščem v smeri proti Avčam, desno
od drugega stebra daljnovoda, vsak večji naliv poplavi na cesto velike količine
materiala. Enako se zgodi tudi pri mlinu v Logah. Stvar je zelo nevarna in bi bilo
potrebno zadevo sanirati. Pametno bi bilo pripraviti sklep oziroma peticijo, na
katero bi se podpisali vsi svetniki in bi jo poslali investitorju.
Dir. občinske uprave je pojasnila, da je bil zapisnik s pripombami občinskih svetnikov l
posredovan investitorju.
V razpravo so se vključili tudi občinski svetniki Milena Pavlin, Marko Bucik, Slavko Jereb.
Strinjajo se, da je cesta v obupnem stanju in bi jo bilo potrebno posodobiti, prav tako tudi
bankine. Pripravi naj se peticijo, ki bi jo podpisali vsi občinski svetniki, vsak od njih pa naj bi
dobil še 20 – 30 podpisov ostalih občanov.
Občinsko svetnico Mileno Pavlin je zanimalo, kako poteka urejanje dokumentacije za
Partizansko ulico v Kanalu.
Dir. občinske uprave je odgovorila, da se je pridobilo že narejeno dokumentacijo, sedaj se
jo bo pregledalo in po potrebi dopolnilo.
Občinski svetnik Slavko Jereb:
- ponovno je izpostavil taksne predmete ( razne napise, transparente, table
izvajalcev). Samo do podjetja Primorje je od meje z Mestno občino Nova Gorica
do Kanala postavljenih vsaj 14 napisov in če bi to uredili, bi v proračun občine
dobili dodatna finančna sredstva. Občina ima sprejet odlok na podlagi katerega
bi lahko to uredila.
- Odvoz ločenih odpadkov ( plastika, steklo, papir) ne poteka po predpisanih
terminih in na pravi način. 1. branje predloga odloka o koncesiji je napisan na
kožo podjetja Komunala, ki se že sedaj obnaša kot koncesionar in izvaja vse
njihove pravice, ki izhajajo iz Pravilnika o zbiranju in odvozu komunalnih
odpadkov, dolžnosti pa ne. Meni, da je občina premalo zahtevna in odločna do
raznih izvajalcev.
Seja je bila snemana in zaključena ob 21,45 uri.
Zapisala
Lenka Horvat

Priloga:
- lista navzočnosti občinskih svetnikov

Podžupanja
Milica Zimic

ČISTOPIS
sprejetih sklepov 4. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 1.6.2010 ob 19,00 uri
v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
1. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o ponovnem aktiviranju Podružnične
osnovne šole v Kalu nad Kanalom.
Občina Kanal ob Soči kot ustanoviteljica v šolskem letu 2010/2011 ponovno aktivira
Podružnično šolo Kal nad Kanalom.
V PŠ Kal nad Kanalom se ustanovi en oddelek 1. razreda za 4 učence.
V matični osnovni šoli Kanal se organizirata dva oddelka 1. razreda za 27 učencev. V
oddelkih poučujeta tudi druga strokovna delavca ves čas pouka.
Občina zagotovi sredstva z rebalansom proračuna za leto 2010 ter potrdi sistemizacijo za
potrebna delavna mesta.
Sklep velja takoj.
2. Razprava in sklepanje o predlogih za rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2010.
Na odhodkovni strani proračuna na postavki 4140140 Financiranje LAS – delovanje in na
prihodkovni strani proračuna na kontu 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije se postavki povečata za 7.000,00 EUR. Postavki se
uskladita z rebalansom proračuna za leto 2010.
Sklep velja takoj.
3. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) za volilno leto
2010.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 € na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 € na posameznega
volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 € na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega
iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 € za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do
drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do
povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Premoženjsko pravne zadeve.
Občina Kanal ob Soči, kot zemljiškoknjižni lastnik, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri
nepremičnini z identifikacijsko številko 1: dvosobno stanovanje v skupni izmeri 58,79

m2(stanovanjski prostori v prvem nadstropju oziroma drugi etaži, v izmeri 52,26 m2 in
pomožni prostor oziroma shramba v pritličju oziroma prvi etaži, v izmeri 6,53 m2) na naslovu
Kidričeva cesta 7, ležeči na nepremičnini s parc. št. 902/4, vse k.o. Gorenja vas vknjiži
lastninska pravica v korist imetnika:
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5,
Ljubljana, do deleža 1/2
in
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, do deleža ½.
Podlaga za vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini bo pogodba o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice.
Stroške priprave pogodbe, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo ter
morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo v celoti poravnata Telekom Slovenije d.d. in
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., ki tudi pripravita
zemljiškoknjižni predlog.
Ta sklep velja takoj.
5. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
Občinski svet pri tej točki ni sprejel nobenih sklepov.
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