OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0005/2019
Datum: 30. 5. 2019
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 30. maja 2019, ob
16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta: Risto Djurić, Lara Lovišček, Vladimir Kolmančič, Simon Prinčič,
Grega Velušček, Marko Bucik, Jože Valentinčič (Deskle), Simeon Kodelja, Jože Valentinčič (Lig),
Miha Čargo, Peter Nanut, Bruno Colavini, Ivan Križnič, Matjaž Berlot in David Bavdaž
Opravičeno odsotni člani občinskega sveta: Andrej Valentinčič (prišel pri 1. točki dnevnega
reda) in Aleksander Štrukelj (prišel ob 17.25)
Ostali prisotni:
Tina Gerbec, županja, Nejc Kumar, direktor občinske uprave, Vinko Medvešček, vodja Režijskega
obrata Občine Kanal ob Soči, Kristina Marinič, strokovna sodelavka za investicije, Jurij Murovec,
strokovni sodelavec za javna naročila in pripravo projektov in Marino Velušček, višji referent za
komunalno infrastrukturo (k 3. točki dnevnega reda), Katja Fratina Hvalec, pravnica Medobčinske
uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (k 1. točki dnevnega reda) in mag. Iris
Podobnik, direktorica JSMGG (k 2. točki dnevnega reda).
Novinarji: Ambrož Sardoč, Primorske novice
Sejo je sklicala, zanjo predlagala dnevni red županja Tina Gerbec, ki je sejo tudi vodila.
Prisotnih je bilo 15 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoča je ugotovila, da je občinski svet
sklepčen.
Županja Tina Gerbec je uvodoma lepo pozdravila novega direktorja Občinske uprave Občine
Kanal ob Soči, Nejca Kumarja, in mu zaželela uspešno delo.
Potrditev zapisnikov 3. redne seje in 1. izredne seje občinskega sveta.
Predsedujoča je odprla razpravo na oba zapisnika, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za zapisnik 3. redne seje je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Za zapisnik 1. izredne seje je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Županja je za sejo predlagala naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini
Kanal ob Soči – 1. branje.
Poročevalka Katja Fratina Hvalec, pravnica Medobčinske uprave (gradivo v prilogi)
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2. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto 2018 in Poslovnega in finančnega načrta
JSMGG za leto 2019.
Poročevalec direktorica JSMGG, mag. Iris Podobnik (gradivo v prilogi)
3. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.
4. Razprava in sklepanje o Sklepu o uskladitvi kartic v veljavnem NRP 2019-2022.
Poročevalka županja (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen
storitev odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalka Andreja Nanut (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o Odredbi o zaprtju trga Kontrada za parkiranje – predlog
osnutka.
Poročevalka županja (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o Odredbi za časovno omejeno parkiranje na javnih površinah v
Občini Kanal ob Soči – predlog osnutka.
Poročevalec Marino Velušček (gradivo v prilogi)
8. Kadrovske zadeve.
Poročevalec predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoča je povedala, da je prišlo do spremembe dnevnega reda, saj so člani Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe predlagali, da se 5. točko - Razprava in sklepanje o
Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja ter čiščenja
komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči, umakne z dnevnega reda. Člani odbora so
namreč skrbno proučili elaborat in cene. Prišli so do zaključka, da je potrebno vse cene temeljito
proučiti ter jih ustrezno oblikovati, da se tudi višina in cena subvencije ustrezno prilagodi tako, da
bo ekonomsko vzdržna za občinski proračun. Uslužbenci občinske uprave imajo sedaj nalogo, da
ponovno proučijo cene in jih prilagodijo na ta način, da bodo ekonomsko vzdržne za proračun. O
tej zadevi bodo svetniki odločali na junijski seji.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob
Soči – 1. branje.
Poročevalka Katja Fratina Hvalec, pravnica Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in
Kanal ob Soči. Obrazložitve je podal Matjaž Berlot, predsednik Odbora za okolje in prostor ter
varstvo okolja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Jože Valentinčič (Deskle), Marko Bucik,
Ivan Križnič in Risto Djurić.
Jože Valentinčič (Deskle) je povedal, da so to krajani Deskel in tudi drugi čakali veliko časa. Oni
imajo z zapuščenimi vozili težave, zato je edino pravilno, da se to uredi.
Marko Bucik je povedal, da tudi on soglaša s predlogom Odbora za okolje in prostor ter varstvo
okolja. Čudi ga ta tridnevni rok, ki se mu zdi kratek. Zanima ga ali je možnost daljšega roka ali pa
da se da prvo samo obvestilo in nato opomin, razen če tako določa zakon.
Katja Fratina Hvalec je povedala, da je rok določen z zakonom.
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Jože Valentinčič (Lig) meni, da je tri dnevni rok zadosten.
Katja Fratina Hvalec je povedala, da zakon določa, da se odredba nalepi na avtomobil in se je ne
vroča, saj se mogoče tudi ne ve, kdo je lastnik. Na to nima nihče vpliva, ker tako določa zakon.
Ivan Križnič je povedal, da tak odlok v preteklosti ni bil sprejet, da je pa to občina v preteklosti že
izvajala. Ne ve na pamet ali je imela za to odlok ali ne. Organiziralo se je tudi čistilne akcije, da se
je saniralo divja odlagališča. Seveda je stroške plačala občina, vsaj kar zadeva divja odlagališča.
Glede odloka ga je zanimalo sledeče, kar je sicer vezano na drugi člen, kjer so razloženi pojmi.
Imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne, notarsko
overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilo – to se mu zdi v redu. Izvajalec
odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest, v nadaljevanju je to
izvajalec. To je v občini podjetje Komunala d.o.o. Nova Gorica. Še vedno pa ni bil razpisan razpis,
kjer bi dobila koncesijo, s čimer ni nič narobe. Se pa potem v nadaljevanju v določenih členih
ponavlja, da je zadolžen za izvajanje tega dela odloka Režijski obrat Občine Kanal ob Soči, kar pa
v uvodnem besedilu v drugem členu pogreša. In sicer, kdo je izvajalec nad skrbjo lokalnih,
krajevnih in drugih poti, če govorijo tudi o gozdnih poteh. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na 12.
člen, ki je sicer v redu, je pa vseeno prebral, kaj ga v tem členu moti. Ni mu bilo namreč jasno, kje
se bo to hranilo oziroma na katero lokacijo se bo ta vozila odvažalo. Če se bo namreč občina
dogovorila, da bo to na območju naše občine, potem stroški ne bodo tako minimalni. Če lastnik ne
bo znan in bo morala občina te stroške poravnati, bodo ti stroški postali enormni. Če bo občina
namreč hotela ta odlok striktno izvajati, tako kot je to zapisano v tem členu. Poudaril je, da si
zagotovo vsi želijo, da bi bilo to področje urejeno. Gre se v prvi vrsti zato, kdo je po zakonu
odgovoren za odvoz. Po zakonu je v Novi Gorici podjetje, ki ima koncesijo. On sam je peljali
osebno vozilo z odjavo in potrdilom na upravni enoti, kjer zahtevajo potrdilo. Nato je avtomobil
peljal na uničenje. Zakonsko tu ni določeno, da je to podjetje Komunala d.o.o. iz Nove Gorice. V
tem delu ga to moti.
Risto Djurić je povedal, da občina sprejema odlok in to je nek "zakon", ki ga bo imela. Potrebno
pa bo sprejeti še podzakonske akte, kjer bo določeno, kdo in na kakšen način bo odvažal
zapuščena vozila. Tako, da je ta odlok zgolj neka osnova. Odlok se sedaj sprejema v vseh občinah
in morebiti bodo imele vse te občine enega izvajalca, ki bo to opravljal, kar bo pomenilo tudi nižje
stroške za občino. Ne verjame, da bo občina za tri vozila ustanovila lastno podjetje. Misli, da je v
tem odloku zajeto vse skladno z zakonskimi predpisi.
Marko Bucik je povedal, da bi bilo prav, da bi se ta odlok, ko bo sprejet, objavilo v lokalnem
časopisu Most, da bodo občani o tem seznanjeni.
Ivan Križnič je povedal, da ne gre za nobeno kompliciranje. Želi si samo, da ima občina čim bolj
jasen odlok in ne nekih podzakonskih aktov, v katerih bodo potem določene vse podrobnosti, saj
potem pride do zmede. Vsega tega ima namreč občina že ogromno, tako da občani sploh ne vedo
več, kaj je kaj. Dal je samo pobudo, kaj je tisto, kar bi bilo prav, da je v odloku še zapisano.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v
občini Kanal ob Soči, v prvi obravnavi.

K .2 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške (JSMGG) za leto 2018 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2019.
Poročevalec direktorica JSMGG, mag. Iris Podobnik. Obrazložitve v imenu Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Grega Velušček.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Grega Velušček, Andrej
Valentinčič in Marko Bucik.
Za predlagani sklep je glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 1. redni seji dne 23. 4. 2019, sprejme »Letno poročilo
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018«.
2.
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 v višini 74.977,60 EUR se na predlog Nadzornega
sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih prihodkov nad
odhodki iz preteklih let.
3.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 1. redni seji dne 23. 4. 2019, sprejme »Poslovni in
finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019«.
4.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani občin
ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2019, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Renče-Vogrsko

121.716,00 EUR
23.298,51 EUR
27.958,21 EUR
18.638,51 EUR
24.838,89 EUR
16.534,99 EUR

Vplačila bodo povečala skupno namensko premoženje Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške.
5.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega sklada malega
gospodarstva v višini 182.607 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, vpisanim v sodni
register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Renče-Vogrsko

97.811 EUR
16.845 EUR
17.828 EUR
15.461 EUR
21.432 EUR
13.230 EUR
6.

Ta sklep velja takoj.

K 3. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.
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Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Peter Nanut, Risto Djurić, Marko Bucik,
Matjaž Berlot, David Bavdaž, Ivan Križnič, Jože Valentinčič (Lig), Andrej Berlot, Lara Lovišček,
Bruno Colavini in Vladimir Kolmančič.
Županja Tina Gerbec je povedala, da je občinska uprava nekaj svetniških vprašanj prejela že
pred sejo. Pripravljeni so bili tudi odgovori, ki so jih na tej seji svetniki tudi prejeli. Povedala je tudi,
da je občina prejela zahvalo obeh osnovnih šol, ki sta se jim zahvalile za prejeta sredstva, ki sta jih
prejeli, ker so se svetniki odpovedali sejnini.
Peter Nanut je imel samo eno vprašanje, saj je v poštnem predalniku našel pisno predsednika
veteranske organizacije v naši občini. Zanimalo ga je ali je ta dopis prejel še kateri drug svetnik.
Vsebina se nanaša na spominski Park miru v Kanalu. Gre se zato, da so v društvu po naključju
izvedeli, da se tam načrtuje gradnja parkirišča. Ali je to res?
Županja Tina Gerbec je povedala, da so tudi na občini prejeli ta dopis in so predsedniku
organizacije že poslali odgovor. Park se bo očistilo in uredilo. Niso pa tam predvidena parkirišča.
Šlo je za dezinformacijo.
Risto Djurić je dal pobudo. Povedal je, da so zadnje čase svetniki, ki se udeležujejo raznih
prireditev, večkrat napadeni s strani članov EKO Anhovo in dolina Soče. On kolege, ki so svetniki
občinskega sveta in so bili kandidati Liste za zdravje in kakovost bivanja ter so visoko izobraženi
prosi, da to uredijo.
Marko Bucik je povedal, da mu je na koncu prejšnje seje prejšnja direktorica "žugala". Ko je
zapuščal sejo, mu je rekla, da ga bo za "martretiranje" prijavila komisiji. In to zato, ker jo je vprašal
po odgovornosti, ki se je navezovala na območje gradnje fizioterapije v Desklah. Marino Velušček
mu je kasneje, po navodilu prejšnje direktorice občinske uprave poslal odgovor, v katerem je bilo
zapisano, da navedbe podžupana ne držijo. Podrobno poročilo pa je bilo v tajništvu. Za odgovor je
nato prosil še ravnateljico OŠ Deskle, ki je na občino poslala odgovor. Sedaj se sprašuje ali ga je
v. d. direktorica zavajala, ali je to laž ali pa nepoznavanje dokumentacije. Želi, da se to zadevo v
celoti razišče. V nadaljevanju je povedal, da ga je kontaktiral občan iz Ročinja, ki želi izvajati
dejavnost na prostoru, ki je v lasti podjetja Primorje v stečaju. Za ta prostor je bil pripravljen tudi
prostorski akt, ki si ga je on na hitro tudi pogledal. Tam je, po njegovem mnenju več kot 9.000 m²
zemlje, ki je v lasti podjetja Primorje v stečaju. To je potrebno proučiti in zadevo urediti.
Matjaž Berlot je imel nekaj vprašanj in pobud. Zanimalo ga je ali bi bilo možno, da bi se
koordinacijo premaknilo iz ponedeljka na torek, da bi lahko, v primeru da je on odsoten, na
koordinacijo prišel nekdo drug z njihove liste. Na drugi redni seji občinskega sveta je vprašal za
dokument, ki ga je Lista za zdravje in kakovost bivanja dala glede kandidata za nadzorni odbor.
Tega dokumenta do sedaj še ni prejel. Želi, da se mu do naslednje seje pripravi odgovor. Vprašal
je, kaj je z izvajanjem meritev zraka. Zanimalo ga je ali je bilo v zvezi s tem že kaj narejenega. Ali
so bile meritve že narejene in če ne, kdaj se bodo izvajale. Z županjo so se o tej temi že
pogovarjali, tudi glede ekologa, ki ga je omenjala v predvolilni kampanji. Zanima ga ali ga občina
že ima.
Županja je glede koordinacije povedala, da je ta sicer planirana ob ponedeljkih, nima pa ona nič
proti temu, da bi se jo prestavilo na torek. Prav pa je, da se določi en dan in se potem tega držijo.
Če se dogovorijo z vsemi svetniškimi skupinami, ki se bodo s tem strinjale, potem je lahko
koordinacija tudi ob torkih. Bile so pa tudi pripombe glede pravočasnosti gradiva. Sedaj, ko ima
občina novega direktorja občinske uprave, mu je že naročila, da se uredi, da bodo svetniki gradivo
prejeli deset dni pred sejo. V tem primeru gre predvsem za stvar organizacije. Glede dokumenta
vezanega na člana nadzornega odbora, bo odgovor podal predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Kar pa zadeva meritev kakovosti zraka v občini je povedala, da je
v ta namen v proračunu zagotovljenih 10.000 €. Občina za enkrat še ni dobila zunanjega izvajalca.
Direktorju pa je naročila, naj poišče akreditiranega izvajalca. Lahko pa se s tem denarjem najame
tudi zunanjega izvajalca, strokovnjaka, ki bo predelal vso potrebno dokumentacijo. Predno pa se
bo začelo izvajati meritve, bo občinski svet o tem obveščen. Upa, da bo to temo obravnaval tudi
Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja.
Risto Djurić je povedal, da je na seji, ko je svetnik Matjaž Berlot spraševal o članu nadzornega
odbora mislil, da je kandidata, ki je sedaj član nadzornega odbora predlagala Lista za zdravje in
kakovost bivanja. Za člane nadzornega odbora je bil objavljen javni razpis na občinski spletni
strani. On si je sedaj še enkrat pogledal dokumentacijo in ugotovil, da kandidata, ki je bil tudi
županski kandidat liste, res ni predlagala lista ampak posameznik in sicer svetnik Ivan Križnič.
Komisija se je takrat odločila in v nadzorni odbor predlagala Bojana Mariniča, ki sem jim je zdel,
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glede na to, da je bil županski kandidat liste, tudi primernejši. Komisija je nato ta predlog predložila
občinskemu svetu, ki je člane nadzornega odbora soglasno potrdil.
David Bavdaž je povedal, da se je nanj obrnilo več občanov glede smradu na območju Anhovega,
Gorenjega Polja in na cesti proti Kanalu. Smrad je zelo moteč. Predlagal je, da bi se na občini
določilo številko oziroma e-pošto, kamor bi lahko občani, v takih primerih, podali prijavo. Te
pritožbe bi bile potem zbrane na enem mestu. Če bi bilo tem pritožb veliko, bi bilo prav, da občina
v tej smeri tudi nekaj ukrene in o tem obvesti pristojne inšpekcijske službe, da raziščejo zadeve. V
časopisu Most bi se lahko tudi objavilo, kam oziroma na katero številko naj se občani obrnejo.
Izpostavil je še en problem. Na parkirišču zdravstvenega doma Deskle so velikokrat parkirani
avtomobili stanovalcev, zaradi česar tisti, ki pridejo v ambulante nimajo kam parkirati.
Marko Bucik je povedal, da se strinja z Davidom Bavdažem, da se te prijave zbirajo na občini. V
preteklosti je bil o tem večkrat obveščen prejšnji poveljnik civilne zaščite. Občani so ga klicali ob
vseh urah, vendar je na koncu vedno šlo za zavajanje.
Županja je povedala, da bi bilo zagotovo smiselno imeti vse te podatke zbrane na enem mestu.
Težavo pa vidi v tem, kdo bi te podatke zbiral. Težave se namreč zazna tudi pozno zvečer. Takrat
pa bi zelo težko zagotovili, da bi to zbiral nekdo iz občinske uprave. Če pa obstaja neka civilna
iniciativa, naj sama zbira podatke in jih nato posreduje pristojnim. To je njen predlog.
David Bavdaž je povedal, da bi morali občani te motnje prijavljati na enem mestu (kakšna je, od
kod prihaja in kliko časa traja). Če bo več občanov nekaj vohalo, potem bi on rekel, da je nekaj
narobe. Prav je, da se te podatke zbira. Več občanov mu je namreč reklo, da je včasih stanje
nevzdržno.
Ivan Križnič je povedal, da so svetniki do sedaj na vsaki seji občinskega sveta prišli do točke
povezane z ekologijo v občini in na kakšen način to reševati. Glede napadov na občinske svetnike
je povedal, da sam obsoja tako obnašanje posameznikov, ki pa so v velikih stiskah. Ve se, da je v
kapitalu danes moč in lahko premaga vse. Zato predlaga, da se čim prej, če je možno že v juniju
drugače pa v septembru, na temo ekologije, skliče izredno sejo. Na dnevni red naj se vključiti točko
o obrtni coni. Glede izvajalca meritev je podal predlog, da se ga izbere skupaj. Prav je, da vsi
vpleteni dobijo skupen jezik, da se zadeve končno uredijo.
Jože Valentinčič (Lig) je podprl predlog svetnika Davida Bavdaža, da se zadeve v zvezi z
neznosnim smradom, ki prihaja iz podjetja Salonit Anhovo, zabeležijo – kdo, kaj koliko časa je pa
absolutno proti anonimnim prijavam.
Matjaž Berlot je podprl pobudo svetnika Ivana Križniča, da se čim prej skliče izredno sejo na temo
ekologije. Ta problematika je telo obsežna in težka. Misli pa, da se je nekateri niti ne zavedajo.
Miha Čarga je zanimalo, kako je z optičnim omrežjem, kdaj se bo začelo v zvezi s tem kaj urejati.
Glede stavbe Hiše dobre volje v Desklah je povedal, da so "trami" nadstreška začeli razpadati. To
naj se čim prej uredi, da občina tega ne bo še enkrat plačevala. Zanimalo ga je tudi, kako je s
plakatnimi mesti, v času lokalnih volitev ali volitev v evropski parlament. Kdo jih mora obešati ali
občina ali politične stranke same. Dal je tudi pobudo, glede da je toliko gradiva za vsako sejo, da
se svetnikom nabavi računalnike in se bo gradivo za sejo pošiljalo preko e-pošte.
Županja je povedala, da je bil načrt, kako se bo to gradilo že predstavljen. Na to temo bo v
kratkem sklican sestanek predsednikov krajevnih skupnosti, da se skupaj dogovorijo o poteku
gradnje.
Direktor občinske uprave je glede optičnega omrežja povedal, da je Ministrstvo za javno upravo
že preverilo tržni interes, kar pomeni, da bodo vsi seznami, ki so jih svetniki že prejeli,
posodobljeni. Ministrstvo sedaj ponovno preverja interes operaterjev. Ugotovljeno je bilo, da je
belih lis še manj. To so tista področja, kjer ni interesa. Zanje bo objavljen razpis. Ta razpis je
enkrat že padel, bo pa objavljen nov. Optiko se bo zgradilo z RUNE-jem, s sredstvi operaterjev in z
razpisom, na katerem bodo operaterji pridobili nepovratna sredstva za bolj oddaljena območja.
Ministrstvo je obljubilo, da bo enkrat konec junija ta seznam objavljen. Ko bo, ga bodo svetniki
prejeli. Tam bo za vsako gospodinjstvo navedeno, kdo in do kdaj bo gradil. Ministrstvo in operaterji
so sedaj v fazi podpisovanja pogodb. Ko bodo te podpisane, morajo v roku treh let izvesti
priključek. V primeru, da se izgradijo bodo kazni zelo visoke.
Občinski uslužbenec Jurij Murovec je glede napake v DMC-ju povedal, da za objekt še velja
garancija in bo izvajalec del prišel to popravit.
Vodja režijskega obrata Vinko Medvešček je glede plakatnih mest povedal, da je občina skladno
z Zakonom o volilni kampanji dolžna zagotavljati brezplačna plakatna mesta, ni pa dolžna izobešati
plakatov. Občina pripravi razpis, na katerega se potem prijavljajo organizatorji volilne kampanje.
Nato se opravi žrebanje plakatnih mest in določi točno lokacijo plakatnih mest, izžrebajo se
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položaji za posamezno stranko. Tako da občina vse pripravi, da lahko politične stranke same
obešajo plakatirajo. Mora pa povedati, da so delavci režijskega obrata že večkrat obešali te
plakate. Stranke so plakate prinesle ali pa so prišli po pošti in je bilo to narejeno med rednim
plakatiranjem. To, da morajo stranke same izobešati plakate je objavljeno tudi v razpisu. Režijski
obrat se ne mora zavezati, da bodo te plakate izobešali vsak dan, oni pa plakatirajo enkrat
tedensko. Če npr. dobijo plakat v ponedeljek to ni noben problem, saj oni plakatirajo v torek.
Seveda pa to ni prav, ker ni v skladu z zakonodajo in ni za vse enako. Občina je torej dolžna, po
zakonu, zagotavljati samo brezplačna plakatna mesta. Plačilo plakatiranja je možno, če so na voljo
brezplačna plakatna mesta. Problem bi nastal v primeru, da bi vse stranke rade plačale
plakatiranje in ne bi bilo zadosti plačljivih plakatnih mest.
Andrej Valentinčič je, glede gradiva, povedal, da on vidi problem predvsem v gradivu – zapisnikih
posameznih odborov, ki ji svetniki prejmejo šele na seji občinskega sveta in ga svetniki ne
utegnejo niti prebrati. Predlagal je, da bi se čim prej sklicalo izredno sejo, če je možno že pred
počitnicami, glede okoljske problematike in obrtne cone. Glede optike je povedal, da je bil on sam
seznanjen z vsemi dopisi. V zvezi s tem ga je zanimalo samo ali bodo imela vsa gospodinjstva v
občini optiko do konca leta 2020 in kdo določa bele lise.
Direktor občinske uprave je povedal, da so eni operaterji že podpisali pogodbo. Drugi pa jo bodo
podpisali šele v letošnjem letu. Vsi morajo v roku treh let po podpisu pogodbe to tudi izvesti.
Lara Lovišček je povedala, da je na poti med železniško postajo v Anhovem in Krstenicami res
večkrat prisoten smrad. Tudi ona je s stani krajanov slišala veliko pritožb. Kar so jo oni seznanili,
naj bi bil to smrad, ki prihaja iz smeti, ki jih tja pripeljejo. Misli, da bo, na to temo, veliko pritožb s
strani krajanov. Meni, da bi bilo smiselno, da bi se pogovorili z vodstvom podjetja Salonit Anhovo
d.d., kaj lahko oni naredijo v zvezi s tem problemom. Smrad se pojavlja ob različnih urah in ob
različnih dnevih. Povedala je, da se krajani pritožujejo glede neočiščenih in zamašenih obcestnih
jaškov. Predlaga, da se to uredi sočasno s košnjo ob cestah.
Županja je povedala, da usklajuje termin za obisk v podjetju Salonit Anhovo d.d. Vsako leto so bili
svetniki in predsedniki krajevnih skupnosti vabljeni na ogled tovarne, kjer so lahko vprašali vse, kar
jih je zanimalo.
Ker zadeva čiščenja obcestnih jarkov je Marino Velušček povedal, da on čiščenja teh jarkov s
košnjo ne bi povezoval, ker on v večini primerov dobi ceste že zanemarjene. Tako, da ne bi bilo
smiselno povezovati tega čiščenja s košnjo. Čisti se, občasno se poslužuje tudi zunanjih
izvajalcev. So pa vsa ta čiščenja povezana z visokimi stroški, kar je zagotovo posledica velike
dolžine kilometrov cest.
Bruno Colavini je povedal, da je na občinsko upravo naslovil dve vprašanji, na katere je prejel
pisne odgovore. Prvo vprašanje se je nanašalo na ureditev lastništva na parcelah JP 663591 in na
parc. št. 765/20 k.o. Kal nad Kanalom (avtobusna čakalnica). Prejel je naslednji ogovor. Na podlagi
določb 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti –
ZSPDSLS (Ur. list RS, št. 11/18, 79/18) se postopek pridobivanja nepremičnega premoženja
občine lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja, ki ga svet samoupravne lokalne skupnosti sprejme skupaj s predlogom proračuna. Za
ureditev lastništva nepremičnine s parc. št. 765/20 k.o. 2262 Kal nad Kanalom na kateri stoji
avtobusno postajališče, po podatkih GURS nadstrešnica površine 4,90 m2, št. objekta 1087-1, in
nepremičnin, po katerih v naravi poteka javna pot JP 663591 Okroglo – Hum, je bila v preteklih
letih izveden postopek parcelacije. Zaradi številčnosti in obsežnosti postopkov, ki so povezani s
pridobivanjem in razpolaganjem z občinskim nepremičnim premoženjem, odkup predmetnih
nepremičnin še ni bil vključen v načrt pridobivanja občinskega nepremičnega premoženja. Iz
navedenega razloga trenutno ni pravne osnove za izpeljavo postopka odkupa teh nepremičnin.
V primeru, da se bo sprejemal rebalans proračuna za tekoče leto, bo odkup predmetnih
nepremičnin vključen v postopek sprememb in dopolnitev načrta pridobivanja občinskega
nepremičnega premoženja za tekoče leto. V nasprotnem primeru bo odkup teh nepremičnin
predmet načrta pridobivanja občinskega nepremičnega premoženja za leto 2020, ki ga bo občinski
svet obravnaval in sprejemal skupaj s proračunom za prihodnje leto. Želi in upa, da se bo to
vključilo v rebalans proračuna za tekoče leto. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na usposabljanj
prvih posredovalcev za defibrilatorje. Povedano mu je bilo, da Zdravstveni dom Nova Gorica vodi
evidenco prvih posredovalcev ter ima Sistem prvih posredovalcev sestavljen tako, da imajo prvi
posredovalci enkrat letno obnavljanje znanja in tudi izpit. V primeru, da ima posamezna KS željo in
potrebo po dodatnih usposabljanjih za krajane, lahko kontaktira RK in se dogovori za
usposabljanje. RK bo usposabljanje brezplačno izvedel. Občina je pripravljena organizirat eno
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usposabljanje za vse KS skupaj. To lahko izvedemo v našem Dnevnem centru v Desklah. KS pa
morajo poskrbeti, da bodo posamezniki prišli na usposabljanje. Predlagal je, da bi občina to
usposabljanje organizira in o tem obvesti krajevne skupnosti.
Vladimir Kolmančič je imel vprašanje za Vinka Medveščka in sicer, kdaj se bo izvedlo priklop
vodovoda v Cvetrežu. Rečeno je bilo, da se bo to izvedlo, ko bo narejen prevzem. Misli, da je bil
prevzem že narejen. Zanimalo ga je tudi, kaj se dogaja z vodo na Okroglem.
Vodja režijskega obrata Vinko Medvešček je povedal, da se je problem na Okroglem pojavil
sedaj, ko se je začelo intenzivneje graditi vodovod Cvetrež in so bile potrebne različne spremembe
tlaka v sistemu. V tem času je prišlo do motenj. To stvar se spremlja. Prišli so do ugotovitve, da je
na odcepu vgrajeni reduktor tlaka, ki ne deluje kot bi moral. Njegovo mnenje je, da je reduktor tlaka
namenjen temu, da upravljavec vodovodov z njim rokuje. Sam zna nastaviti želeni tlak, vendar v
tem trenutku še nima navodil za upravljanje. V primeru, da to ne bo izvedljivo, naj izvajalci pridejo
in to uredijo v sklopu garancije. Navodila so v tem trenutku pri nadzorniku.
Strokovni sodelavec Jurij Murovec je glede tega povedal, da so vsa navodila za uporabo še
vedno pri nadzoru. Že večkrat so ga pozvali, da to dostavi, pa tega še ni storil. Po zadnjih podatkih
naj bi to prinesel v ponedeljek, 3. 6. 2019. Uporabno dovoljenje je občina dobila, navodil pa še ne.
Je pa tudi on sam na to malo pozabil.
Risto Djurić je povedal, da je bil vodovod Okroglo končan že leta 2017, odprt pa je bil konec leta
2018. Zanj je to, o čemer se sedaj razpravlja, nedopustno.
Jože Valentinčič (Lig) je zahteval, da se določi datum, da si bodo predstavnik občine, predsednik
Krajevne skupnosti Lig, izvajalec del in nadzorni na objektu dvorane v Ligu ogledajo objekt in
ugotovijo, kaj je tam narobe. Nedopustno namreč je, da na objektu, ki je bil pred slabima dvema
letoma dan v uporabo, odpada omet in pušča.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Sklepu o uskladitvi kartic v veljavnem NRP 2019-2022.
Poročevalec Nejc Kumar, direktor občinske uprave.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP

1.
v veljavnem NRP 2019-2022 se na kartici OB044-19-0001 Sanacija prezračevanja kuhinje v vrtcu
Deskle uskladi financiranje investicije za leto 2019 kot sledi:
Sanacija prezračevanja kuhinje v vrtcu

Skupaj

Leto 2019

59.589,63 €

59.589,63 €

Sredstva občinskega proračuna

13.109,72 €

13.109,72 €

Skupaj vrednost investicije

72.699,35 €

72.699,35 €

Deskle
Financiranje z nepovratnimi sredstvi po 23.
členu ZFO-1

2.
v veljavnem NRP 2019-2022 se na kartici OB044-19-0003 Sanacija odsekov lokalnih cest uskladi
financiranje investicije za leto 2019 kot sledi:
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Sanacija odsekov lokalnih cest

Skupaj

Leto 2019

173.786,37 €

173.786,37 €

Sredstva občinskega proračuna

39.776,66 €

39.776,66 €

Skupaj vrednost investicije

213.563,03 €

213.563,03 €

Financiranje z nepovratnimi sredstvi po 23.
členu ZFO-1

3.
v veljavnem NRP 2019-2022 se na kartici OB044-16-0008 Postaja za pripravo pitne vode
Kambreško uskladi financiranje investicije za leto 2019 kot sledi:

Postaja za pripravo pitne
vode Kambreško

Skupaj

Leto 2018

Leto 2019

188.568,18 €

0,00 €

188.568,18 €

6.406,50 €

2.020,00€

4.386,50

194.974,68 €

2.020,00 €

192.954,68

Sredstva občinskega
proračuna – financiranje s
povratnimi sredstvi po 23.
členu ZFO
Sredstva občinskega
proračuna
Skupaj vrednost investicije

4.
v veljavnem NRP 2019-2022 se na kartici OB044-18-0002 DMC Občine Kanal ob Soči: HIŠA
DOBRE VOLJE uskladi financiranje investicije za leto 2019 kot sledi:
DMC Občine Kanal ob Soči:

Postavka-konto

Skupaj

Leto 2019

HIŠA DOBRE VOLJE
4110063 - 402999

17.850,82 €

17.850,82 €

4110063 - 420299

33.445,56 €

33.445,56 €

Sredstva občinskega

4110063 – 402999

8.654,50 €

8.654,50 €

proračuna

4110063 - 420299

17.558,93 €

17.558,93 €

Sredstva KS Anhovo-Deskle

6106010 - 402099

229,32 €

229,32 €

77.739,13 €

77.739,13 €

Sredstva ESRP-EU

Skupaj projekt

5.
Sklep velja takoj in se ga upošteva pri pripravi vlog za sofinanciranje.
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K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odredbi o zaprtju trga Kontrada za parkiranje – predlog osnutka.
Poročevalka županja Tina Gerbec. Obrazložitve je podal Matjaž Berlot, predsednik Odbora za
okolje in prostor ter varstvo okolja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Peter Nanut, Simeon Kodelja in Marko
Bucik.
Peter Nanut podpira, da se to uredi. Zaveda se tudi, da bodo svetniki, ki so si upali to povedati na
glas, nesramni. Pojasnil je zakaj to podpira. Trg, ki ga je občina tako lepo uredila si ne zasluži, da
bi bil najdražje parkirišče v Sloveniji. Dejstvo je, da promet v ta del ne sodi. Verjame, da ljudem, ki
tam živijo, ne bo vseeno. Problem vidi tudi v pomanjkanju parkirnih mest v Kanalu, sploh v poletnih
mesecih. Željo ima, da bi se v teh preostalih treh letih, uredilo parkirišča v Kanalu. Podal je
predlog, da bi se kakšno parkirno mesto namenilo tudi prebivalcem Kontrade - v okviru urejanja
modrih con. Na Kontrado, ki je staro mestno jedro pa naj se postavi potopni stebriček. Življenje v
teh starih mestnih središčih bi moralo biti privilegij.
Simeon Kodelja se strinja s svetnikom Petrom Nanutom. Predlagal je, da bi se zaprlo tudi pot
okoli cerkve v Kanalu. Potrebna bo celotna ureditev centra Kanala.
Marko Bucik glede zaprtja Kontrade se je strinjal s svetnikom Petrom Nanutom, da je Kontrado
potrebno zapreti. Pridružuje se tudi tistim, ki pravijo, da je potrebno zapreti cesto za cerkvijo, da se
bo lahko tam kaj dogajalo. Na tržnici v Kanalu je veliko, urejeno parkirišče. Trg Kontrada je bil
narejen z davkoplačevalskim denarjem, plačali smo ga torej vsi, zato ga vsi lahko tudi
uporabljamo. To pa tako, da se bodo tam dogajale prireditve, ki bodo bogatile življenje v občini.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme "Odredbo o zaprtju Trga Kontrada za parkiranje."
K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odredbi za časovno omejeno parkiranje na javnih površinah v
Občini Kanal ob Soči – predlog osnutka.
Poročevalec Marino Velušček. Obrazložitve je podal Matjaž Berlot, predsednik Odbora za okolje in
prostor ter varstvo okolja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Peter Nanut, Miha Čargo, Jože Valentinčič
(Deskle), Simeon Kodelja, Matjaž Berlot, Jože Valentinčič (Deskle), Risto Djurić, Ivan Križnič in
David Bavdaž.
Peter Nanut je povedal, da morajo redarji počasi končati z opozorili. Začnejo naj pobirati kazni, ki
morajo veljati za vse. Na dolgi rok to to zagotovo učinkovito. Njegovo mnenje je, da je potrebno
stvari s parkiranjem celovito urediti.
Miha Čargo je vprašal ali je občina že lastnik parkirnega prostora na placu v Desklah.
Jože Valentinčič (Deskle) s strinja z zarisom oziroma določitvijo modrih con. Na to temo bo
potrebna širša razprava tudi na krajevni skupnosti. V Desklah bi bile smiselne tudi pred bivšo
pošto.
Simeon Kodelja je vprašal, čigava so parkirna mesta pod občino. Če je to parkirišče v lasti občine
potem predlaga, da se tudi tam zarišejo modre cone. Enako velja za omejitev za cerkvijo – zariše
naj se modra parkirišča ali pa se ukine obvoz. Na tem področju je potrebno enkrat narediti red. V
prejšnjem mandatu je bil tudi član Krajevne skupnosti Kanal. Spomni se, da so imeli probleme tudi
za kmetijsko trgovino v Kanalu. Opozoril je tudi na to, da so tudi na tržnici parkirani vedno isti
avtomobili. Taj je veči del leta parkiran tudi avtodom, za katerega se predvideva, da je lastnik znan.
Povedal je, da je pred časom prišel predlog na krajevno skupnost, da bi odkupil zemljišče za
kmetijsko trgovino, z namenov povečanja le-te. Ne ve, kaj je sedaj s tem. Če se bo stvari urejalo jih
je potrebno celovito urediti in narediti red. Postavil je vprašanje, čigavo je parkirišče nasproti
gostilne Tanja v Desklah.
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Matjaž Berlot je dodal nekaj stvari, o katerih so razpravljali tudi na odboru. Predlagali so, da bi se
čim prej uvedlo modre cone. Sam niti ni pomislil na parkirišče za cerkvijo. Njegov predlog je, da bi
se tudi tam zarisalo modre cone ali pa se to pot okrog cerkve v Kanalu zapre. Tega se je, v
določenem časovnem okviru, potrebno držati. Dobro je, da se centra Kanala in Deskel uredita na
ta način. Dobro bo potrebno premisliti tudi o časovni omejitvi parkiranja. Glede frizerskih salonov je
povedal, da so ti tudi v centru Ljubljane, pa jim občina ne ureja parkirišč. Ljudje se prilagodijo in
pridejo kljub temu tja.
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da se strinja s predlogi o modrih conah. Je mnenja, da je prav,
da so vsa parkirišča modra. Razmisliti je potrebno tudi o parkirnih mestih za invalide in o času
trajanja omejitve.
Risto Djurić, ki je tudi član Odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja je povedal, da so na tem
veliko razpravljali na sestanku odbora. Zgodilo pa se je nekaj, zaradi česar se mora tudi sam
"posuti s pepelom". Ko so na odboru razpravljali o modrih conah in omenili parkirišče za kmetijsko
trgovino v Kanalu, jim je javni uslužbenec povedal, da je lastnik trgovine dal prošnjo za nakup
zemljišča za trgovino, kar so svetniki tudi podprli. Zadeva je sedaj pripravljena za prodajo. Začel je
raziskovati in ugotovil, da to res drži. Lastnik je dal prošnjo na občino, ta pa je Krajevno skupnost
Kanal prosila za soglasje. Povedal je tudi, da je večina svetnikov spregledala prilogo rebalansa
proračuna za leto 2018, kjer je bilo, v prilogi, to zapisano. Zato je predlagal, da občina prodajo
ustavi, da svetniki o tej temi ponovno razpravljajo.
Matjaž Berlot je povedal, da podpira predlog svetnika Rista Djurića. On s tem ni bil seznanjen,
zato je prosil, da se pripravi gradivo, ki so ga člani odbora tudi dobili. Na podlagi tega so ugotovili,
da to res drži. Misli, da ta trgovina ne spada v center Kanala. Je proti temu, da bi občina prodajala
strateško tako pomembna zemljišča – tako v Kanalu kot v Desklah.
Ivan Križnič je povedal, da je dolžan pojasniti, ker je bil on v času prodaje predsednik Krajevne
skupnosti Kanal. Na krajevno skupnost so dobili gradivo z vsemi prilogami. Člani sveta so v zvezi s
tem opravili temeljito razpravo. Takrat je bila podana tudi pobuda, da bi se na vrhu naredilo
parkirišče. Svet krajevne skupnosti je po opravljeni razpravi soglasno sprejel sklep oziroma mnenje
in ga posredoval občini.
David Bavdaž je, glede uvedbe modrih con, povedal, da se mu zdi to edino pravilno. Predlagal je,
da se občina pred končno odločitvijo posvetuje s krajevnima skupnostma. Zadevo je potrebno
temeljito proučiti.
Peter Nanut je povedal, da razume argumente, zaradi katerih so eni proti širitvi kmetijske trgovine
v Kanalu. Njemu pa se zdi žalostno, da imamo v občini cementarno in če hočejo občani nabaviti
cement ali pa drug gradbeni material, morajo ponj v Novo Gorico ali Tolmin.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme "Odredbo o uvedbi časovno omejenega parkiranja na
javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči".
2.
Sklep velja takoj.
K 7. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Poročevalec Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri je razpravljal svetnik Ivan Križnič.
Pri tej točki so svetniki glasovali o štirih sklepih. Za prvi sklep, o izdaji soglasja k imenovanju
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica, je glasovalo16 svetnikov. S 15 glasovi
ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o izdajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno
varstvo Nova Gorica
1.
Občina Kanal ob Soči daje soglasje k imenovanju Petre Kokoravec, dr. med., roj. 17. 6. 1976,
stanujoče Grgar 64b, 5251 Grgar, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno
varstvo Nova Gorica.
2.
Mandat direktorja traja štiri leta.
3.
Sklep velja takoj.
Za drugi sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje pozitivno mnenje k imenovanju Edvarda Vrabiča,
stanujočega Ulica 9. septembra 2015, 5290 Šempeter pri Gorici, za ravnatelja Osnovne šole
Kozara.
2.
Sklep velja takoj.
Za sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Goriška lekarna je glasovalo 16 svetnikov. S 16
glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnika v svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica

1.
V svet javnega zavoda Goriške lekarne Nova Gorica se imenuje:
- Radivoj Černe, Bevkova ulica 50, 5210 Deskle
2.
Mandat traja pet let.
3.
Sklep velja takoj.
Za sklep o imenovanju predstavnika občine v Svet javnega zavoda OŠ Deskle za čas
nezdružljivosti funkcij je glasovalo 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Deskle

1.
V Svet javnega zavoda Osnovna šola Deskle se namesto mag. Tanje Kralj, Gregorčičeva ulica 39,
5210 Deskle, imenuje Milena Čargo, Gregorčičeva ulica 9, 5210 Deskle.
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2.
Mandat traja za čas nezdružljivosti funkcij.
3.
Sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 19.20.

Predsedujoča
Tina Gerbec

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja, Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bodo priloga temu
zapisniku.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 4. redni seji, dne 30. 5. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se predlagani dnevni red.
- na seji
Sklep 2:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v
občini Kanal ob Soči, v prvi obravnavi.
- na seji
Sklep 3:
Sklep o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto
2018 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2019.
- na seji
Sklep 4:
Sklepu o uskladitvi kartic v veljavnem NRP 2019-2022. (kuhinja v vrtcu v Desklah)
- na seji
Sklep 5:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme "Odredbo o zaprtju Trga Kontrada za parkiranje".
na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme "Odredbo o uvedbi časovno omejenega parkiranja na
javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči".
na seji
Sklep 7:
Sklep o izdajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica.
- na seji
Sklep 8:
Sklep o izdaji mnenja k imenovanju Edvarda Vrabiča, stanujočega Ulica 9. septembra 2015, 5290
Šempeter pri Gorici, za ravnatelja Osnovne šole Kozara.
- na seji
Sklep 9:
Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica.
- na seji
Sklep 10:
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet javnega zavoda OŠ Deskle.
- na seji
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