OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0004/2020
Datum: 19. 3. 2020

ZAPISNIK
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči z dne 19. 3. 2020
Dosegljivi občinski svetniki: Risto Djurić, Lara Lovišček, Vladimir Kolmančič, Simon Prinčič,
Andrej Valentinčič, Grega Velušček, Marko Bucik, Jože Valentinčič (Deskle), Aleksander
Štrukelj, Simeon Kodelja, Jože Valentinčič (Lig), Miha Čargo, Peter Nanut, Bruno Colavini,
Ivan Križnič, Anastazija Makorič Bevčar in Valentina Bevčar Stanič.
Sejo je sklicala županja Občine Kanal ob Soči, Tina Gerbec, dne 17. marca 2020.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami.
Sklep o oddaji prostorov v kleti Športne dvorane Kanal v brezplačen najem.
Sklep o Ceniku o zapuščenih vozilih.
Sklep o soglasju k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica.

Skladno z 2. odstavkom 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči je bilo
ugotovljeno, da je dopisna seja sklepčna, saj je 19. 3. 2020, med 9. in 12. uro, potrdilo
vročitev in glasovalo vseh sedemnajst svetnikov občinskega sveta. Vsi svetniki so glasovali
po e-pošti.
3. odstavek 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči določa, da je
predlog sklepa, o katerem se glasuje na dopisni seji sprejet, če je večina članov sveta
izrazila svojo voljo »ZA« predlog sklepa.
K 1. točki dnevnega reda
Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami.
Svetniki so glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP
1.
Občina Kanal ob Soči bo Osnovni šoli Kozara Nova Gorica zagotavljala finančna sredstva za
kritje stroškov zaposlitve za:
- enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca – spremljevalca otrok s polno
zaposlitvijo, za nudenje pomoči otroku z motnjami, in sicer kot otrok z lažjo motnjo v
duševnem razvoju, z zmernimi govorno – jezikovnimi motnjami in avtističnimi
motnjami.
Sofinanciranje iz občinskega proračuna se izvaja v šolskem letu 2019/2020 v obdobju od 1.

1

februarja 2020 do konca junija 2020.
2.
Sklep velja takoj.
Iz rezultatov glasovanja je ugotovljeno, da je predlagani sklepi sprejet, ker je vseh 17
svetnikov glasovalo ZA (17 glasov ZA) predlagani sklep.
K 2. točki dnevnega reda
Sklep o oddaji prostorov v kleti Športne dvorane Kanal v brezplačen najem.
Svetniki so glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP
1.
Odobri se Prošnja Mladinskega kluba Kanal, ki se mu na podlagi predmetnega sklepa
omogoča sklenitev najemnega razmerja brezplačno za določen čas treh let z možnostjo
podaljšanja.
2.
Sklep velja takoj.
Iz rezultatov glasovanja je ugotovljeno, da je predlagani sklepi sprejet, ker je 13 svetnikov
glasovalo ZA (13 glasov ZA) predlagani sklep, 1 svetnik pa je glasoval PROTI (1 glas
PROTI).
Svetnik Grega Velušček je podal obrazložitev glasovanja :
a) Dokumentacija, ki jo je posredovala občinska uprava ni popolna, manjka namreč bistveni
element pogodbe iz katerega je razvidno kateri prostori se dajejo v najem in sicer "situacija
kletnih prostorov športne dvorane".
b.) Na poslano opozorilo, da je dokumentacija nepopolna in zaprosilo za dopolnitev, ki sem
ju poslal v elektronskem sporočilu dne 17.3.2020 ob 15.17, nisem prejel odgovora. Šele po
naknadnem posredovanju sem od g. Murovca pridobil manjkajoči del gradiva in sicer
19.3.2020 ob 10.40, ko je glasovanje že potekalo.
c.) Strinjam se z dodelitvijo prostorov Mladinskemu klubu Kanal, vendar ne kot ga predvideva
predlog, saj so v le tem izvzeti skladiščni prostori, ki so za delovanje mladinskega kluba
nujno potrebni. Te skladiščne prostore je namreč uporabljal tudi prejšnji uporabnik prostorov
namenjenih mladinski dejavnosti - Klub kanalske mladine, zato bi jih bilo primerno dodeliti
tudi novemu uporabniku.
Svetnica Lara Lovišček je podala obrazložitev glasu:
1. Premalo je konkretnih informacij oz predlogov kaj bo mladina delala, predvsem pa o
njihovi resnosti (zaradi slabih izkušenj).
2. Glede na stanje v državi sklep ni prioriteta in bi ga lahko obravnavali na naslednji seji in o
zadevi temeljito predebatirali.
Iz navedenih razlogov Sklep o oddaji prostorov v kleti Športne dvorane Kanal se glasovanja
VZDRŽIM.
Istočasno pa bi vprašala kako pa je z mladino v Desklah, bodo tudi oni imeli iste možnosti?
Svetnik Risto Djurić je podal obrazložitev glasu.
Za drugi sklep pa se glasovanja vzdržim (razlog: zaradi ukrepov za širjenje okužb KOVID-19
se tudi v mladinskem klubu ne smejo družiti in sestajati zato o tem sklepu lahko glasujemo in
predvsem razpravljamo na redni seji po odpravi ukrepov, ko bo ta mogoča).
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K 3. točki dnevnega reda
Sklep o Ceniku o zapuščenih vozilih.
Svetniki so glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP
o sprejemu cenika o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči
1. člen
Na podlagi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS,
št. 73/2019 z dne 6.12.2019), se sprejme cenovno najugodnejšo ponudbo.
2. člen
Opis storitve
Prevzem vozila na območju občine Kanal ob Soči
Rokovanje z zapuščenim vozilom - uničenje
Škodno zavarovanje in hramba vozila - 90 dni

Cena z DDV
64,00€
0,00€
439,20€

(4,88€/dan)

3. člen
Navedene cene storitev veljajo za obdobje petih let. Sklep velja takoj.
Iz rezultatov glasovanja je ugotovljeno, da je predlagani sklepi sprejet, ker je 16 svetnikov
glasovalo ZA (16 glasov ZA) predlagani sklep, 1 svetnik pa je glasoval PROTI (1 glas
PROTI).
K 4. točki dnevnega reda
Sklep o soglasju k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
Svetniki so glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda
Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 6. 12. 2019 in 28. 1. 2020.
2.
Sklep velja takoj.
Iz rezultatov glasovanja je ugotovljeno, da je predlagani sklepi sprejet, ker je 16 svetnikov
glasovalo ZA (16 glasov ZA) predlagani sklep, 1 svetnik pa je glasoval PROTI (1 glas
PROTI).

Zapisala:
Valentina Velišček

Tina Gerbec
županja
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