OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0003/2019
Datum: 3. 4. 2019
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v sredo, 3. aprila 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), Aleksander Štrukelj, 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
Ostali prisotni:
Tina Gerbec, županja, Nives Prijatelj, v. d. direktorice občinske uprave, Metoda Humar, višja
svetovalka za gospodarstvo in finance (k 1. in 2. točki dnevnega reda), Vinko Medvešček, vodja
režijskega obrata ter javni uslužbenec Marino Velušček (k 7. točki dnevnega reda), Barbra Bittner,
glavna računovodkinja (k 8. točki dnevnega reda), Stanko Šalamon, direktor podjetja Eurocon
d.o.o. (k 3. točki dnevnega reda), Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu (k 4. točki
dnevnega reda), Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske d.o.o. (k 5. točki dnevnega
reda), Jure Maffi, pravnik podjetja Salonit Anhovo d.d. (k 6. točki dnevnega reda). Poleg
poročevalcev so bili na seji prisotni tudi predstavniki društva EKO Anhovo in dolina Soče (k 6. in 9.
točki dnevnega reda).
Novinarji: Karin Zorn, Radio Koper in Erika Koncut, Radio Robin
Sejo je sklicala, zanjo predlagala dnevni red županja Tina Gerbec, ki je sejo tudi vodila.
Prisotnih je bilo 16 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoča je ugotovila, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri sta razpravljala Risto Djurić in David Bavdaž.
Svetnik Risto Djurić je povedal, da so pri tretji točki dnevnega reda, Razprava in sklepanje o
letnem poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za
obdobje od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018, navedeni samo razpravljavci. Želi, da se v zapisnik doda
njegovo vprašanje, ki ga je zastavil direktorici medobčinske uprave Suzani Konec. Želel je, da se
svetnikom za leto 2018 dostavi poročilo, iz katerega bo razvidno, koliko časa je bil redar prisoten
na območju občine Kanal ob Soči. Druga zadeva pa se nanaša na zapis na sedmi strani, kjer je
zapisna razprava svetnika Matjaža Berlota. Želel je, da se iz zapisnika briše zadnji stavek in sicer
Odbor zato predlaga občinskemu svetu in županji, da razpiše referendum, ker to ni sklep odbora.
Možnost je, da o tem glasuje občinski svet ali pa ga razpiše županja sama. Zapisnik se bo v teh
dveh delih popravilo.
Svetnik David Bavdaž je želel, da se popravi njegovo izvajanje na sedmi strani, ki naj se glasi, da
je po televiziji spremljal oddajo o sežigalnici na Dunaju, v kateri je bilo predstavljeno, kako imajo
urejeno sežiganje odpadkov. Zapisnik se bo tudi v tem delu popravilo.
Za zapisnik 2. redne seje je glasovalo 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
Županja je za sejo predlagala naslednji dnevni red:
1. Sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 – predlog II. branje.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
- Predlog sklepa
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019
- Proračun – splošni del 2019
- Proračun – posebni del 2019
- Načrt razvojnih programov 2019-2024
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2019
- Obrazložitev posebnega dela proračuna 2019
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2019-2022
- Kadrovski načrt
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kanal ob Soči v letu 2019
- Letni program športa za 2019
2. Razprava in sklepanje o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
3. Predstavitev gradnje optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE.
Poročevalec Stanko Šalamon, direktor podjetja Eurocon d.o.o.
4. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2019.
Poročevalec predstavnik Doma upokojencev Nova Gorica (gradivo v prilogi 2. redne
seje)
5. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za
leto 2018.
Poročevalec Črtomir Špacapan, direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. (gradivo v
prilogi)
6. Informacija o izdanem Okoljevarstvenem soglasju za poseg: povečanje zmogljivosti
izkoriščenja mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu
Anhovo na 2.000.000 t/letno.
Poročevalka županja (gradivo v prilogi)
7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.
8. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2018.
Poročevalka Barbra Bittner, glavna računovodkinja
9. Obravnava pritožbe EKO Anhovo.
Poročevalka županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi)
10. Kadrovske zadeve.
Poročevalec predsednik KMVVI
Županja Tina Gerbec je, na predlog svetnika Simeona Kodelja, podala prošnjo, da bi se 10. točko
dnevnega reda, Kadrovske zadeve, uvrstilo na sedmo mesto, vse ostale točke pa se ustrezno
preštevilčilo.
Predsedujoča je nato odprla razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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Potrdi se predlagani dnevni red.

SKLEP

K 1. točki dnevnega reda.
Sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 – predlog II. branje.
- Predlog sklepa
- Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019
- Proračun – splošni del 2019
- Proračun – posebni del 2019
- Načrt razvojnih programov 2019-2024
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2019
- Obrazložitev posebnega dela proračuna 2019
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2019-2022
- Kadrovski načrt
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kanal ob Soči v letu 2019
- Letni program športa za 2019
Obrazložitve sta podali županja Tina Gerbec in višja svetovalka za gospodarstvo in finance,
Metoda Humar. Obrazložitve je podal tudi Grega Velušček, predsednik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Županja Tina Gerbec je povedala, da pri tej točki, ker gre za drugo branje, ni razprave. Nihče tudi
ni vložil amandmaja.
Svetnik Risto Djurić je imel preceduralni predlog, ki se je nanašal na sredstva, ki so v tem
proračunu namenjena za Goriško knjižnico. Predlagal je, da občinska uprava dobi utemeljen razlog
za povečanje višine sredstev. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti naj
opravi temeljito analizo, na podlagi katere se bo knjižnici nakazalo želena sredstva. Najprej naj se
torej poišče razlog takega povečanja.
Po končani razpravi so svetniki glasovali. Glasovalo je 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Dopolnjen predlog Proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2019 vključno s pripadajočimi prilogami v drugi obravnavi.
Sklep prične veljati takoj.

2.

K .2 točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči.
Obrazložitve pri tej točki je podala Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali David Bavdaž, Matjaž Berlot, Ivan Križnič
in Risto Djurić.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 2 PROTI so sprejeli naslednji
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SKLEP
o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči
1.
Političnim strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta pripadajo
sredstva iz proračuna Občine Kanal ob Soči sorazmerno številu dobljenih glasov na volitvah v
občinski svet. Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je na volitvah prejela
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev člana občinskega sveta.
2.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za
posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % primerne porabe za
posamezno proračunsko leto.
3.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo na njihove transakcijske račune. Izplačilo se izvede v
dveh obrokih, in sicer prvi obrok najkasneje do 31.3. oziroma po sprejetju proračuna za
posamezno leto, v kolikor je proračun sprejet kasneje, drugi obrok pa najkasneje do 30.9..
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1.1.2019 dalje.
5.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 8/11).

K 3. točki dnevnega reda.
Predstavitev gradnje optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE.
Obrazložitve je podal Stanko Šalamon, direktor podjetja Eurocon d.o.o.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Miha Čargo, Risto Djurić, Aleksander
Štrukelj in Ivan Križnič.
Svetnik Ivan Križnič je imel pripombo glede glasovanja. Pripomba se je nanašala na glasovanje,
saj v naslovu točke ni bilo zapisano, da bodo svetniki o tem tudi glasovali.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil s projektom RUNE.
Sklep velja takoj.

2.

K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2019.
Poročevalki Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu ter računovodkinja Mateja Berginc
Kovačič. Obrazložitve je podala tudi predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti Lara Lovišček.
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Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Marko Bucik, Risto Djurić, Jože Valentinčič
in Ivan Križnič.
Glasovalo je 16 svetnikov. Z 10 glasovi ZA in 5 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč na domu za leto 2019
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialnovarstvene
storitve, Pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 19,16 EUR za efektivno
uro.
2.
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za uporabnika znaša 4,20
EUR za uro storitve.
3.

Sklep velja takoj.

Svetniki so 5. točko dnevnega reda, Razprava in sklepanje o Poročilu o delu RRA Severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica za leto 2018, preskočili, saj poročevalca, Črtomirja Špacapana, direktorja RRA
Severne Primorske d.o.o., ki bi moral poročati pri tej točki, še ni bilo.
K 5. točki dnevnega reda.
Informacija o izdanem Okoljevarstvenem soglasju za poseg: povečanje zmogljivosti
izkoriščenja mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu
Anhovo na 2.000.000 t/letno.
Poročevalka županja Tina Gerbec. Obrazložitve so podali pravnik podjetja Salonit Anhovo d.d.
Jure Maffi, Grega Velušček, predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in
Matjaž Berlot, predsednik Odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Ivan Križnič, Risto Djurić,
David Bavdaž, Matjaž Berlot in Marko Bucik.
Svetnik Risto Djurić je imel pripombo na prebrani sklep predsednika Odbora za okolje in prostor
ter varstvo okolja. Povedal je, da to ni sklep, ki so ga potrdili člani odbora. Sklep odbora je namreč
bil, da se občinski svet seznani s tem okoljevarstvenim dovoljenjem in se predlaga občini, da
vzpostavi mehanizme za nadzor izvajanja tega dovoljenja. Predsednik pa je sklepu dodal še dva
stavka.
Županja Tina Gerbec je v zvezi s tem povedala, da je sedaj že drugič prišlo do problema pri
zapisniku Odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja. Da se to ne bi več dogajalo je predlagala,
da odborniki sklepajo o vsaki točki posebej in nato korektno poročajo na občinskem svetu.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 2 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z informacijo o izdanem Okoljevarstvenem
soglasju za poseg: povečanje zmogljivosti izkoriščenja mineralnih surovin lapor in apnenec za
industrijske namene v kamnolomu Anhovo na 2.000.000 t/letno.
K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Poročilu o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto
2018.
Obrazložitve je podal Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.

5

Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Simeon Kodelja, Grega
Velušček, Marko Bucik in Ivan Križnič.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica za leto 2018.
K 7. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
Obrazložitve je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Risto
Djurić.
Risto Djurić je glede imenovanja ravnateljice OŠ Kanal povedal, da Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da se na to temo skliče izredno sejo
občinskega sveta, na katero se povabi vse tri kandidate, da se predstavijo. Na podlagi tega bo
nato občinski svet podal mnenje in ga posredoval Svetu zavoda Osnovna šola Kanal. Podal je
pobudo, da bi se svetniki za to sejo odpovedali sejnini in jo namenili šolskemu skladu Osnovne
šole Kanal.
Predsedujoča je nato odprla razpravo, na kateri so Grega Velušček, Risto Djurić, Marko Bucik in
Simeon Kodelja.
Svetnik Grega Velušček je povedal, da ga moti, da se na seje, ko gre za potrjevanje direktorjev
zavodov, katerih ustanovitelj je občina, obravnavanih ne povabi, da bi se predstavili. Svetniki bi se
potem laže odločali. Predvideva, da se direktor Javnega zavoda Gasilska enota Nova Gorica ni
predstavil niti članom komisije in tudi ne občinskemu svetu. Zato predlaga, da se direktorja povabi
na sejo občinskega sveta, da se predstavi.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volite in imenovanja svetnik Risto Djurić mnenje
svetnika Veluščka spoštuje in predvideva, da se bo direktor udeležil ene izmed naslednjih sej
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Sicer pa je na seji prisoten svetnik Marko
Bucik, ki je član sveta javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica, ki svetnikom lahko poda poročilo.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da sta se na razpisano delovno mesto prijavila dva kandidata.
Prijava enega kandidata je bila pomanjkljiva, zato je svet zavoda soglasno potrdil Aleša Markočiča,
dosedanjega direktorja zavoda, da to funkcijo opravlja tudi v prihodnje. Predlaga, da občinski svet
ta predlog potrdi.
Svetnik Grega Velušček je povedal, da ima svet zavoda svoje pristojnosti, občinski svet pa druge.
Ponovno je izrazil željo, da bi se direktor Javnega zavoda Gasilska enota Nova Gorica prišel
predstavit na seji občinskega sveta.
Svetnik Simeon Kodelja je povedal, da je bil on tisti, ki je predlagal znižanje sredstev za Gasilsko
enoto Nova Gorica. Ve namreč, kako zavod deluje, pozna stvari in jih zna tudi oceniti. Tudi on si
želi, da bi se omenjeni gospod prišel predstavit občinskim svetnikom.
Predsedujoča je zardi teh pripomb predlagala, da svetniki o tem predlogu glasujejo.
Svetniki so najprej glasovali o sklepu, ki ga je predlagal svetnik Grega Velušček. Glasovalo je 16
svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči predlaga, da se predlagani kandidat za direktorja Javnega
zavoda GE Nova Gorica predhodno predstavi občinskim svetnikom. Nato se bo o soglasju
glasovalo.
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Svetnik Marko Bucik je nato predlagal, da se pridejo občinskim svetnikom predstavit tudi vsi
ostali kandidati, o katerih se bo glasovalo.
Svetnik Risto Djurić se s tem predlogom ni strinjal. Povedal je, da je Gasilska enota Nova Gorica
financirana neposredno iz občinskega proračuna, Goriška lekarna pa je zavod, katerega
ustanoviteljica je res tudi Občina Kanal ob Soči, vendar se financira iz tržne dejavnosti. Zato ne vidi
potrebe po tem, da se pridejo vsi predstavit.
Svetnik Grega Velušček je povedal, da ni važno koliko občina za ta zavod nameni, je pa občina
ustanoviteljica tega zavoda, zato imajo občani pravico vedeti, kaj ti zavodi počnejo s občinskim
premoženjem. Ponovno je predlagal, da se pridejo vsi kandidati predstavit na občinski svet, da se
bo sploh vedelo, koga se bo potrjevalo.
Svetnik Ivan Križnič se je, glede tega, strinjal z izvajanjem svetnika Grega Veluščka.
Svetnik Jože Valentinčič (Lig) je nato predlagal, da se to točko umakne z dnevnega reda in bodo
svetniki o kandidatih glasovali šele po predstavitvah.
Predsedujoča je predlagala, da bi svetniki na tej seji glasovali vsaj o kandidatih za uredniški odbor
časopisa Most.
Svetniki so nato o tem glasovali. Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so
sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega glasila MOST
1.
V petčlanski uredniški odbor se imenuje:
-

Maja Gerbec, Gradnikova ulica 24, 5213 Kanal
Irena Križnič Hočevar, Pečno 8, 5213 Kanal
Anica Valentinčič, Gregorčičeva ulica 27, 5210 Deskle
Tina Razboršek, Anhovo 77, 5210 Deskle
Erika Koncut, Hruševlje 19, 5212 Dobrovo v Brdih
2.

Mandatna doba članov uredniškega odbora je do konca mandata županje.
3.
Sklep velja takoj.
Po končani točki je predsedujoča predlagala, da se glede na to, da so na seji prisotni tudi člani
društva EKO Anhovo in dolina Soče, najprej obravnava to točko. S tem so se strinjali vsi člani
občinskega sveta.
K 8. točki dnevnega reda.
Obravnava pritožbe EKO Anhovo.
Obrazložitve sta podala županja Tina Gerbec in Matjaž Berlot, predsednik Odbora za okolje in
prostor ter varstvo okolja.
Predsedujoča je nato odprla razpravo, v kateri so sodelovali Ivan Križnič, Matjaž Berlot, David
Bavdaž, Miha Čargo, Risto Djurić, Marko Bucik, Jože Valentinčič (Lig). Peter Nanut in Bruno
Colavini.
Po končani razpravi je za besedo prosila tudi Lilijana Pulec, predstavnica društva EKO Anhovo in
dolina Soče.
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Svetniki so sklepali o tem ali se ji da besedo. Ker je bila večina svetnikov ZA, ji je predsedujoča
dala besedo.
Svetniki pri tej točki niso sprejeli nobenega sklepa.
K 9. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2018.
Obrazložitve je podala računovodkinja Barbra Bittner.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za
leto 2018.
Ta sklep velja takoj.

2.

K 10. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Risto Djurić, Marko Bucik, Jože Valentinčič
(Lig), Peter Nanut, Vladimir Kolmančič, David Bavdaž, Aleksander Štrukelj, Grega Velušček in
Matjaž Berlot.
Svetnika Rista Djurića je zanimalo, kje je prišlo do problema, da vrtec in šola v Desklah nista bila
obveščena, da se bo začelo graditi prostore za novo fizioterapijo. Direktorici Zdravstvenega doma
Nova Gorica je na sestanku sveta zavoda postavil to vprašanje. Povedala mu je, da so se oni, ob
pridobitvi gradbenega dovoljenja, na občini pozanimali, kdo bo obvestil ti dve ustanovi. Rečeno je
bilo, da bo to storila občina. Zanima ga, zakaj to ni bilo izpeljano?
V. d. direktorice občinske uprave je povedala, da je bila podobna obrazložitev podana na
sestanku sveta staršev OŠ Deskle. Na to temo bo občinska uprava pripravila pisni odgovor.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da to ne drži, saj svetnikom nikoli ni bilo povedano, da bo to
samostojna stavba, vedno se je govorilo o prizidku. Zadevo naj se razišče in dobi krivca.
Jože Valentinčič (Lig) je že na zadnji seji opozoril na kup odpadnih gum pri zbirnem centru v
Anhovem. Te so bile odstranjene. Sedaj pa je opazil, da so gume odvržene tudi med Ligom in
Vrhovljem. Prav bi bilo, da se tudi to uredi. Zanimalo ga je lastništvo stavbe bivše trgovine v Ligu.
Na stavbi odpada omet, kar je nevarno predvsem za otroke. Vprašal je, kdo bo to saniral?
V. d. direktorice občinske uprave je povedala, da je zemljišče liška gmajna.
Svetnik Peter Nanut je povedal, da ga je občan opozoril, da so ob poti proti Zamedvejam velike
količine odpadnih gum in druga navlaka.
Županja Tina Gerbec je povedala, da je s tem seznanjena in je o tej zadevi že obvestila redarsko
službo. Javni uslužbenec, ki je zadolžen za te zadeve je povedal, da je s tem seznanjen. Gre za
divja odlagališča. Podal je predlog, da bi svetniki v prihodnje vprašanja poslali na občino pred sejo,
da bodo svetniki dobili primerne odgovore. Pobudo je podprla tudi županja.
Svetnik Marko Bucik je predlagal, da bi se obnovilo pobratenje z italijansko občino Sonnino.
Pobratenje je bilo podpisano in ni bilo nikoli preklicano.
Županja Tina Gerbec je povedala, da če se večina prisotnih svetnikov s tem strinja, se bo to
uredilo.
Svetnik Vladimir Kolmančič je imel vprašanje, ki se je nanašalo na pometanje občinskih cest.
Ceste so bile namreč po zimi pometene, potem pa je zopet snežilo in so cesto posipali. Potrebno
je bilo novo pometanje. Zanima ga, zakaj se s pometanjem ni počakalo, da bi bilo zime konec.
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Javni uslužbenec je povedal, da so bile ceste pometene, ko je bil čas za to.
Svetnik Grega Velušček je imel pripombo glede pometanja občinskih cest. Vse namreč niso bile
pometene.
Svetnik Aleksander Štrukelj je povedal, da je potrebno sedaj po zimi pokrpati vse luknje, ki so
nastale na cestah.
Svetnik Vladimir Kolmančič je v zvezi s tem povedal, da se te luknje sanira, vendar je delo slabo
narejeno. Vprašal je ali lahko oni sami kontrolirajo, kako je star narejena. V nasprotnem primeru
naj izvedena dela kontrolira nekdo drug, sicer je to metanje denarja skozi okno.
Svetnik David Bavdaž je dal pobudo, da se naredi popis občinskega premoženja, da se bo
razmislilo, kam se kaj lahko umesti.
V. d. direktorice občinske uprave je povedala, da lahko pove, da je edina možna lokacija, kamor
se lahko umesti obrtno cono, na območju pri podjetju Salonit Anhovo d.d. občina je že iskala druge
lokacije, vendar nobena ni bila za to primerna. Je pa večinski lastnik zemljišča podjetje, tudi
infrastruktura je v večini Salonitova.
Županja Tina Gerbec je predlagala, da bi na temo obrtne cone sklicali sejo občinskega sveta, kjer
bo občinski svet o tem razpravljal. Potrebno se dogovoriti, v kakšno smer naj občina gre. Skrajni
čas je, da se o teh stvareh začnejo pogovarjati in sprejemati odločitve.
V. d. direktorice občinske uprave je povedala, da so bila že najmanj trikrat na občinskem svetu
sprejeti sklepi, da se bo tisti prostor, o katerem se je na tej seji govorilo, uredilo in reguliralo. Prvič
je to bilo, ko se je sprejemalo PUP Salonit in PUP vas Anhovo. Prvi je bil končan, drugi nikoli. Stvar
se je pred dvema letoma ponovilo. Sklep o izdelavi OPPN je bil sprejet na občinskem svetu. V
tistem sklepu je vse natančno zapisano. Ni pa bila občina nikoli ovira, da ni prišlo niti do osnutka.
Lastništvo je bilo za prejšnjega župana in upravo problem. Upa, da se bo sedaj to uredilo.
Svetnik Aleksander Štrukelj je glede obrtne cone povedal, da bo potrebno to čim prej urediti.
Sedaj niti ne vemo, kaj občina ima. Na občini naj se pripravi študija, kam se obrtno cono sploh
lahko umesti.
Svetnik Miha Čargo je vprašal, kdaj se bo označilo kolesarko pot.
Županja Tina Gerbec je povedala, da se bodo svetniki pod to točko obravnavali še eno temo in
sicer poročilo Komisije za reševanje perečih posameznih premoženjskih in nepremoženjskih
zadev. Na občini je bila namreč imenovana komisija, ki se bo ukvarjala s problematičnimi
zadevami. Kot prvo so si ogledali občinske objekte. Povedala je, da je predsednik komisije Simeon
Kodelja. Na tej seji pa bo, zaradi predsednikove odsotnosti, poročilo podal član komisije Risto
Djurić.
Svetnik Risto Djurić je podal poročilo o tem, kaj je bilo na ogledu ugotovljeno. Člani so si ogledali
problematične objekte, ki so v lasti občine. Pri vseh ogledih je bila prisotna tudi županja Tina
Gerbec. Najprej so si ogledali Gotsko hišo v Kanalu. Po ogledu prostorov je bilo ugotovljeno, da so
neurejeni, potrebni čiščenja in sanacije. Iz prostorov bivše knjižnice v galeriji je potrebno odstraniti
knjižne police ter urediti arhiv, ki je razmetan v kartonastih škatlah, v več prostorih. Iz gotske kleti je
potrebno čim prej odstraniti vso potrebno opremo. Enako velja tudi za vse druge prostore v galeriji.
Rok je konec junija 2019, arhiv pa je potrebno urediti do Kogojevih dni v septembru 2019. V zvezi s
tem so sprejeli tudi sklep, da bo občina za potrebe ureditve arhiva v poletnih mesecih preko
študentskega servisa zaposlila študenta. V nadaljevanju si je komisija ogledala prostore v drugem
nadstropju TIC-a v Kanalu. Člani komisije so se odločili, da bodo občinskemu svetu podali predlog
za ureditev prostorov za Gledališko društvo Kontrada Kanal in Turistično društvo Kanal. Nadalje si
je komisija ogledala prostore obeh mladinskih klubov, Mladinskega kluba Kanal in Mladinskega
kluba Deskle. Zaradi neurejenih razmer se bo oba kluba do nadaljnjega zaprlo, poklicati bo
potrebno čistilni servis ter naročiti odvoz smeti. Na razgovor z županjo in komisijo se bo povabilo
predsednika Mladinskega kluba Kanal. Okrog obeh klubov je potrebno očistiti tudi okolico. V
Kanalu je potrebno preveriti, kje je vsa oprema in pregledati inventar. V Desklah pa je potrebno
zagotoviti nemoten dostop do fitnesa.
Člani komisije so si ogledali tudi prostore v gradu v Kanalu. Ogled je zajemal občinski stanovanji
ter grajsko kapelo in klet. Ugotovljeno je bilo, da so stanovanja neprimerna za oddajo. Sanirati je
potrebno streho na kapeli. V ta namen je treba pridobiti ponudbo in oceniti stroške. Člani komisije
in županja so si ogledali tudi dvorišče bivšega podjetja Primorje d.d. v stečaju v Anhovem, na
katerem si želi občan urediti prostor za obdelavo lesa – hlodovine.
Predsedujoča je nato na to temo odprla razpravo, v kateri so sodelovali Grega Velušček, Marko
Bucik, Risto Djurić in Matjaž Berlot.
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Svetnik Grega Velušček je povedal, da o drugih objektih ne bo razpravljal, ker zadev ne pozna.
Glede prostorov Kluba kanalske mladine pa je povedal, da se s predlagano idejo, da se društvo
zapre, ne strinja. Predlaga, da se na sestanek povabi predsednika društva in se glede na odziv
sprejme ukrepe. Meni, da ta rešitev ni primerna. Najde naj se učinkovitejšo in prijaznejšo rešitev.
Občina bo morala imeti za vsa društva enake vatle. Če se bo delalo na takšen način, bo dosti
društev propadlo. Problem je, ker je v te prostore vlagal svoja sredstva tudi klub.
V. d. direktorice občinske uprave je vprašala ali je imelo društvo, ko je vlagalo v prostore
soglasje lastnika in kje so dokazila.
Županja Tina Gerbec je povedala, da so ti prostori občinski in se jih sedaj uničuje. Računi za
"bunker" v Desklah prihajajo na občino in ni prav, da občina to plačuje. Pritožujejo se namreč tudi
krajani. Na občino prihajajo tudi pritožbe inšpekcije, ker odgovornih v društvu ne najdejo. Občina
mora kot dober gospodar potegniti neke poteze.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da namen tega ni bil, da bi se društvo uničilo. To je samo
prehodnega pomena.
Svetnik Risto Djurić je glede urejanja teh prostorov povedal, da je bil on v tistem času svetnik,
nato pa predsednik Nadzornega odbora. Društvo je se vlagalo v objekt, vendar je bilo to delano
ilegalno, saj soglasja lastnika niso imeli. Prostore je sedaj potrebno zapreti, dokler se stvari ne
uredijo.
Svetnik Matjaž Berlot je povedal, da problematike glede grajske kapelice ne pozna. Meni pa, da
je za obnovo le te odgovorna cerkev.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Predsedujoča
Tina Gerbec

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbora za okolje in prostor,
varstvo okolja, Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti bodo priloga temu zapisniku.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 3. redni seji, dne 3. 4. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči s pripombami.
Sklep 2:
Potrdi se predlagani dnevni red.

-

na seji

- na seji
Sklep 3:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Dopolnjen predlog Proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2019 vključno s pripadajočimi prilogami v drugi obravnavi.
- na seji
Sklep 4:
Sklep o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči.
- Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1.1.2019 dalje.
Sklep 5:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil s projektom RUNE.
Sklep 6:
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč na domu za leto 2019.

-

na seji

-

na seji

Sklep 7:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z informacijo o izdanem Okoljevarstvenem
soglasju za poseg: povečanje zmogljivosti izkoriščenja mineralnih surovin lapor in apnenec za
industrijske namene v kamnolomu Anhovo na 2.000.000 t/letno.
- na seji
Sklep 8:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica za leto 2018.
- na seji
Sklep 9:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči predlaga, da se predlagani kandidat za direktorja Javnega
zavoda GE Nova Gorica predhodno predstavi občinskim svetnikom. Nato se bo o soglasju
glasovalo.
na seji
Sklep 10:
Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega glasila MOST
-

na seji

Sklep 10:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za
leto 2018.
- na seji
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