OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0001/2020
Datum: 19. december 2019
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 30. januarja 2020,
ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal
Prisotni člani občinskega sveta: Risto Djurić, Lara Lovišček, Vladimir Kolmančič, Simon Prinčič,
Andrej Valentinčič (pri potrjevanju dnevnega reda), 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
Odsotni člani občinskega sveta: Grega Velušček
Ostali prisotni:
Tina Gerbec, županja, Nejc Kumar, direktor občinske uprave, Klara Golja, višja referentka za
družbene zadeve (k 1. in 2. točki dnevnega reda), Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u (k 3.
in 5. točki dnevnega reda) in Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o. (k 3. točki dnevnega reda), Tine Horvat (k
5. točki dnevnega reda) in Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (k 4. točki
dnevnega reda). Na seji so bili prisotni tudi naslednji občani: Edvard Vuga, Graciela Simčič, Miha
Stegel in Alen Đerić.
Novinarji: Erika Koncut, Radio Robin in Božič Primož, Primorski val
Sejo je sklicala, zanjo predlagala dnevni red županja Tina Gerbec, ki je sejo tudi vodila.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoča je ugotovila, da je občinski svet
sklepčen.
Potrditev zapisnikov 8. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoča je odprla razpravo na zapisnik 8. redne seje, v kateri ni sodeloval nihče.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Županja je za sejo predlagala naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o Pravilniku o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v
občasno uporabo, predlog drugo branje.
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi).
2. Razprava in sklepanje o Pogojih in merilih za izbor in vrednotenje programov športa v
Občini Kanal ob Soči ter letnemu programu športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalci: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u in Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o.
(gradivo v prilogi).
3. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in
GJS obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2020 ter devet mesečno poročilo za leto
2019.
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Poročevalec: Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).
4. Seznanitev s Strategijo za mlade v Občini Kanal ob Soči 2020-2024, ki so jo pripravili mladi
v sklopu projekta Aktivni mladi v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalka: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u (gradivo v prilogi).
5. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalka: županja Tina Gerbec (gradivo v prilogi).
6. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2020.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
7. Premoženjske zadeve.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor občinske uprave (gradivo v prilogi).
8. Kadrovske zadeve (imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Kanal ob Soči).
Poročevalec: predsednik KMVVI (gradivo v prilogi).
9. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.
Županja Tina Gerbec je povedala, da se bo tudi na tej seji spremenil dnevni red. Pod prvo točko
bodo svetniki obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek. Odlok je bil na občinskem svetu
že sprejet, ampak je prišlo pri sprejemanju do slovnične napake oziroma ni bil sprejet v enakem
besedilu na vseh občinskih svetih. Podrobnejšo obrazložitev v zvezi s tem bo podala strokovna
sodelavka Klara Golja. Vse ostale točke se bo ustrezno preštevilčilo.
Klara Golja je povedala, zakaj je do tega prišlo. Odlok je na 5. redni seji, dne 11. novembra 2019,
obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, na 7. redni seji, dne
14. novembra 2019, pa je odlok obravnaval tudi Občinski svet Občine Kanal ob Soči. Občine
soustanoviteljice OŠ Kozara so odlok sprejele na svojih sejah, vendar ga niso sprejele vse v
enakem besedilu, kar je pogoj, da se odlok sprejme. Sprejeti odloki se tako razlikujejo v 18. členu
in sicer zaradi administrativne napake in sicer besedilo iz 5. člena bi se moralo glasiti iz 6. člena.
Občine so te številke različno napisale – ene so napisale, da gre za 5. druge pa enkrat 5., enkrat
pa 6. člen. Odloki torej niso sprejeti v enakem besedilu v vseh občinah. Občina Kanal ob Soči je ta
odlom sprejela v pravem besedilu, vendar ga mora zaradi nastale napake ponovno potrditi na
občinskem svetu. Podala je predlog, da bi se odlok sprejelo po skrajšanem postopku, da bo v
nadaljevanju OŠ Kozara opravila vse potrebne formalnosti za odprtje razvojnega oddelka.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, skrajšani postopek.
Poročevalka Klara Golja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri ni sodeloval nihče.
Svetniki so nato najprej glasovali o prvi obravnavi Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. Glasovalo je 16 svetnikov. S 16
glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o sprejetju predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola Kozara Nova Gorica
po skrajšanem postopku glede na privolitev vseh članov sveta
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1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola Kozara Nova Gorica, v prvi obravnavi, po kateri
ni nobeden od članov sveta predlagal spremenitev skrajšanega postopka v redni.
2.
Sklep velja takoj.
Nato so svetniki glasovali o drugi obravnavi Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. Glasovalo je 16 svetnikov. S 15
glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola Kozara Nova Gorica, v drugi obravnavi na isti seji.
2.
Sklep velja takoj.

K 2. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pravilniku o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v
občasno uporabo, predlog drugo branje.
Poročevalka: Klara Golja.
Županja Tina Gerbec je povedala, da amandmajev niso prejeli. Razprave v tem primeru, ker gre za
drugo obravnavo pravilnika, ni. Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so
sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrdi Pravilnik o postopku oddaje prostora Hiše dobre volje
Deskle v občasno uporabo, v drugi obravnavi.
2.
Sklep velja takoj.
K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pogojih in merilih za izbor in vrednotenje programov športa v
Občini Kanal ob Soči ter letnemu programu športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalca Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u in Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o. Obrazložitve
v imenu Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je podala predsednica
odbora Lara Lovišček.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri sta sodelovala Marko Bucik in Risto Djurić.
Marko Bucik je povedal, da bi bilo dobro, da bi društva čim prej prejela občinska sredstva. Zato je
predlagal, da občinski svet to čim prej potrdi, da se lahko objavi razpis in bodo društva prejela
sredstva za delovanje.
Risto Djurić je povedal, da je sam pregledal bolj finančni načrt in videl, da je za ta namen
predvidenih 266.906 €. Po eni strani je to velika številka, po drugi pa ni. Vidi se, koliko občino
stane vzdrževanje vseh teh objektov – 210.000 €. 56.000 € pa je namenjenih za razpis za šport.
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Predlagal je, da se za posamezna društva izračuna tudi tisti del za porabo prostorov, tako da bi
bila društva obveščena, da je tudi ta del prispevek občine.
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o sprejetju Letnega programa športa in Pogojev in meril za izbor in vrednotenje programov na
področju športa.
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je sprejel Letni program športa in Pogoje in merila za izbor in
vrednotenje programov na področju športa.
2.
Sklep velja takoj.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS
obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2020 ter devet mesečno poročilo za leto 2019.
Poročevalec Dario Rolih, vodja PE RZO, Komunala Nova Gorica d.d. Obrazložitve v imenu Odbora
za gospodarstvo in gospodarske javne službe je podal podpredsednik odbora Simeon Kodelja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Ivan Križnič, Risto Djurić, Jože Valentinčič
(Lig), Bruno Colavini in Vladimir Kolmančič.
Ivan Križnič je povedal, da je zadovoljen z napredkom, ki ga je podjetje Komunala d.d. naredilo na
območju občine Kanal ob Soči. Dobil je informacijo, da so v nekaterih občinah uvedli kontejnerje za
klavnične odpadke. Dal je pobudo, da bi tudi v občini Kanal ob Soči zagotovili mesto, kjer bi se
zbiralo te odpadke.
Risto Djurić je imel pripombo na zelene kontejnerje, saj ugotavlja, da ljudje še ne ločujejo. Ne ve
pa, kako je možno z preverjanjem vsebine po vrečkah poiskati krivce in jih ustrezno kaznovati.
Potrebno se bo tega lotiti. V zelenih kontejnerjih se namreč znajde vse. Pohvalno je, da se odpelje
tudi 166 ton azbestno – cementnih odpadkov, od tega odpade 92 ton na gospodinjstva in 74 ton na
občino. Zanimalo ga je, kam se odvažajo ti odpadki?
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da je prebral poročilo, kjer je v delu, kje je navedeno, kje so po
posameznih krajevnih skupnostih postavljeni kontejnerji opazil, da so v tem poročilu napačno
navedene lokacije, kje so postavljeni kontejnerji v Ligu. Nekaj kontejnerjev je bilo odpeljanih stran,
dodatna dva pa se je postavilo nasproti bivše trgovine v Ligu. Zanimalo ga je ali je bilo to narejeno
dogovorno ali samoiniciativno? Postavitev kontejnerjev na tej lokaciji se mu zdi sporna vsaj iz dveh
vidikov. Prvič se mu zdi sporno to, da so ob večjih prireditvah v Ligu kot je praznik kostanja, na
prireditvenem prostoru. Druga stvar pa je, da so postavljeni v nasprotju z Zakonom o cestah, v
katerem je točno navedeno, kaj je lahko ob cestah in koliko od cestišča mora biti. Po tem zakonu bi
morali biti od cestišča odmaknjeni 75 cm ali 1 m. V Ligu pa so kontejnerji tik ob cesti, kdaj pa tudi
na cestišču. Lokacija se mu ne zdi primerna. Zanimalo ga je tudi, pri zbirnih mestih v Anhovem in v
Bodrežu, kako je z odpadnimi gumami. Ali drži, da lahko posamezniki tja odložijo samo po dve
odpadni gumi.
Bruno Colavini je povedal, da sta ga v poročilu zmotili dve točki in sicer ključne naloge in cilji v
letu 2020. Pozdravlja možnost zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat, kar pomeni, da se bo
odpadke pobiralo od hiše do hiše. Zanimalo ga je, katere odpadke bo lahko pred hišo pustil. Druga
stvar, ki je zapisana v peti točki pa je umik posameznih zabojnikov za mešane komunalne
odpadke. Te se bo umaknilo, ne ve pa, kam se bo te odpadke stavilo. Ali je namen podjetja, da bi
se te kontejnerje dalo v en center in jih bodo potem vaščani vozili po celi vasi. Če se bo res uvedlo
sistem pobiranja ob vrat do vrat potem se strinja s tem, da se te kontejnerje namesti na eno mesto,
sicer se s tem ne strinja. Povedal je tudi, da bi bilo potrebno kaznovati tiste, ki mečejo v kontejnerje
tisto, kar ne bi smeli.

4

Vladimir Kolmančič je povedal, da oni rjavih kantic za biološke odpadke ne rabijo, saj jih veter
skupaj z vsebino raznosi po celi vasi.
Po končani razpravi so svetniki glasovali o predlaganem sklepu. Glasovalo je 16 svetnikov. S 16
glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje letni program GJS zbiranje in odvoz odpadkov in GJS
obdelave in odlaganja odpadkov za leto 2020 za občino Kanal ob Soči.
2.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje Devetmesečno poročilo za leto 2019 o izvajanju
službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino Kanal ob Soči.
3.
Ta sklep velja takoj.
K 5. točki dnevnega reda.
Seznanitev s Strategijo za mlade v Občini Kanal ob Soči 2020-2024, ki so jo pripravili mladi
v sklopu projekta Aktivni mladi v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalka: Nika Testen, strokovna sodelavka v TIC-u.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri ni sodeloval nihče.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani s Strategijo za mlade v občini Kanal ob Soči 20202024.
3.
Ta sklep velja takoj.
K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalka županja Tina Gerbec.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri je razpravljal Risto Djurić.
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. S16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020

1.
Objavi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Kanal ob Soči
za leto 2020:
- nagrada Občine Kanal ob Soči,
- priznanje Občine Kanal ob Soči.
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2.
Podeli se največ dve nagradi, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.
Nagrada se podeli v obliki plakete – odlitek grba Občine Kanal ob Soči v bronu.
Dobitniki nagrade prejmejo tudi umetniško delo.
3.
Podeli se največ tri priznanja, od tega dve posameznikom in eno kolektivu.
Priznanje se podeli v obliki diplome, ki je opremljena z grbom občine in jo podpiše županja.
Dobitniki priznanj prejmejo, skladno z odlokom, tudi praktično darilo.
4.
Razpis se objavi na krajevno običajen način in na portalu občine Kanal ob Soči,
www.obcina-kanal.si ter na portalu mojaobčina.si: http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci.
5.
Rok za dostavitev predlogov z obrazložitvijo je 30 dni od dneva objave. Anonimnih predlogov
komisija ne bo obravnavala.
6.
Ta sklep velja takoj.
K 7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2020.
Poročevalec Nejc Kumar, direktor občinske uprave.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri ni sodeloval nihče.
Glasovalo je 16 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se program dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2020.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K 8. točki dnevnega reda.
Premoženjske zadeve.
Poročevalec Nejc Kumar, direktor občinske uprave.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri je razpravljal Simeon Kodelja.
Svetniki so pri tej točki glasovali o dveh sklepih. Za sklep 8/A je glasovalo15 svetnikov. S 15
glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Kanal ob Soči se vzpostavi na
naslednjih nepremičninah:
1. k.o. 2275 – Plave
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parc. št. 1986/10 (ID znak: parcela 2275 1986/10), parc. št. 1989 (ID znak: parcela 2275 1989),
parc. št. 2098 (ID znak: parcela 2275 2098), parc. št. 1982/5 (ID znak: parcela 2275 1982/5),
parc. št. 1975/1 (ID znak: parcela 2275 1975/1)
2. k.o. 2276 – Deskle
parc. št. 4105/3 (ID znak: parcela 2276 4105/3)
3. k.o. 2271 – Gorenja vas
parc. št. 1076/3 (ID znak: parcela 2271 1076/3)
4. k.o. 2263 – Avče
parc. št. 1181/4 (ID znak: parcela 2263 1181/4), parc. št. 1181/5 (ID znak: parcela 2263
1181/5), parc. št. 1181/6 (ID znak: parcela 2263 1181/6), parc. št. 1181/7 (ID znak: parcela
2263 1181/7), parc. št. 1181/9 (ID znak: parcela 2263 1181/9), parc. št. 178/195 (ID znak:
parcela 2263 178/195), parc. št. 178/189 (ID znak: parcela 2263 178/189), parc. št. 1181/12
(ID znak: parcela 2263 1181/12)
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
v lasti Občine Kanal ob Soči z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni
dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena bo posredovana pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo
zaznambo o javnem dobrem lokalnega pomena v last Občine Kanal ob Soči.
3. člen
Sklep velja takoj in se objavi na spletni strani občine Kanal ob Soči.
Za sklep 8/B je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame naslednjim nepremičninam:
- katastrska občina 2275 Plave parcela 1986/12, ID znak: parcela 2275 1986/12,
- katastrska občina 2262 Kal nad Kanalom parcela 344/20, ID znak: parcela 2262 344/20.
2. člen
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska
uprava.
Pravnomočna odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo
posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči.
K 9. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve.
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Poročevalec predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoča je pred glasovanjem odprla razpravo, v kateri ni sodeloval nihče.
Za sklep je glasovalo 16 svetnikov. s16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
o imenovanju članov
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči (Svet)
1. člen
V Svet se imenuje:
- Grega Velušček, predstavnik občinskega sveta,
- Marko Ivanc, predstavnik Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob
Soči,
- Samo Beridan, predstavnik Policijske postaje Nova Gorica,
- Polona Škvarč, predstavnica Osnovne šole Kanal,
- mag. Ana Košuta Skok, predstavnica Osnovne šole Deskle,
- Alenka Mihalič, predstavnica Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica,
- Igor Komac, predstavnik civilne zaščite,
- Marino Velušček, predstavnik upravljavca cest,
- Lora Zimic Mugerli, predstavnica občinske uprave, ki je obenem tajnik Sveta.
2. člen
Naloge Sveta opredeljene v Odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 70/19) so zlasti naslednje:
-

ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje,
koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni
ravni,
skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev
cestnega prometa,
koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
sodeluje z javno agencijo za varnost prometa in ministrstvom, pristojnim za promet,
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
3. člen

Mandat članov Sveta traja do konca mandata županje.
4. člen
Sklep velja takoj.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Risto Djurić je nato povedal, da
je komisija s strani Liste za zdravje in kakovsot bivanja prejela dopis – Uskladitev števila članov ter
zastopanosti posameznih strank in list v delovnih telesih občine ter podal odgovor komisije.
Predsedujoča je nato odprla razpravo, v kateri so sodelovali Valentina Bevčar Stanič, Risto Djurić
in Ivan Križnič.
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Svetnica Valentina Bevčar Stanič se je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
zahvalila za posredovan odgovor na zahtevo Liste za zdravje in kakovost bivanja, da se članstvo v
delovnih telesih uskladi skladno s 25. členom Statuta Občine Kanal ob Soči. Dodatno jim je
Komisija pred dvema dnevoma, na njihovo prošnjo posredovala predloge političnih strank in liste,
za člane delovnih teles ter njihova soglasja h kandidaturi. Kljub njihovi zahtevi še vedno nismo
dobili analize zastopanosti članov delovnih teles, da bi lahko ugotovili ali se ujema s številom
volilnih glasov prejetih na volitvah. Analizo bomo opravili sami in občinski svet z ugotovitvami
seznanili na eni od naslednjih sej. Na tem mestu je še opozorila, da je ime njihove liste Lista za
zdravje in kakovost bivanja in ne Lista za zdravo življenje in kakovost bivanja, kot ste jih
poimenovali v dopisu.
K 10. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.
Županja Tina Gerbec je, preden je dala besedo svetnikom, želela opozoriti na par dejstev in
podala predloga, o katerih bodo svetniki glasovali. 20. januarja 2020, so imele stranke in lista
koordinacijo, na kateri je bil podan predlog, da se na 9. redno sejo uvrsti tudi dodatno točko s
predstavitvijo zdravnikov. Na koordinaciji so se nato odločili, da se za ta namen raje skliče izredno
sejo občinskega sveta, ker ta točka terja več časa in bi tako občutljivo temo na tej seji težko
kakovostno obdelali. Zato so se odločili, da se bo to temo razširilo na temo razmer v občini Kanal
ob Soči in se na sejo povabi vse udeležence, ki lahko podajo strokovne odgovore in analize, ki jih
imajo na razpolago – na podlagi podatkov in dejstev. Občina je na sejo, poleg predstavnikov
Zdravniške zbornice Slovenije in podpisnikov s strani zdravnikov, povabila še predstavnike
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Agencije RS za okolje, Nacionalnega
inštituta za javno zdravje ter predstavnike podjetja Salonit Anhovo d.d. V prejšnjem tednu je občina
stopila v akcijo in zbrala vse akterje ter dobila potrditve glede udeležbe na seji. Ker pa je do
datuma izredne seje, ki bo 13. februarja 2020, še kar nekaj časa in ker se bo na tej seji
obravnavalo temo o okolju in zdravju v občini je predlagala, da se občinski svet kljub temu, da bo o
tem potekala večja razprava, opredeli do pobude zdravnikov in do namere o izvedbi izredne seje.
Svetniki so nato, na pobudo županje, glasovali o dveh sklepih. Za prvi sklep je glasovalo 16
svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči podpira prizadevanja, ki izhajajo iz poziva zdravnikov
odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorila glede
potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi.
2.
Pismo zdravnikov je povod za sklic izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči, na katero
smo poleg zdravnikov povabili tudi državne inštitucije, ki bodo morale dati jasen odgovor, v
kakšnem okolju živimo in sprejeti ukrepe.
Prav tako bo smernice za urejanje tega področja sprejel tudi občinski svet.
3.
Sklep velja takoj.
Za drugi sklep je glasovalo 16 svetnikov. S 13 glasovi ZA in 3 PROTI so svetniki sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet občine Kanal ob Soči potrdi sklic 3. izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob
Soči. Seja bo potekala v gotski hiši in bo zaprta za javnost ter odprta za medije.
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2.
Seja bo snemana in objavljena na spletni strani občine na način kot vsaka druga seja občinskega
sveta.
3.
Sklep velja takoj.
Po končanem glasovanju je predsedujoča odprla razpravo, v kateri so sodelovali Ivan Križnič,
Risto Djurić, Marko Bucik, Vladimir Kolmančič, Peter Nanut, Jože Valentinčič (Lig), Jože
Valentinčič (Deskle), Andrej Valentinčič in Anastazija Makorič Bevčar.
Ivan Križnič je povedal, da je po svoje zadovoljen, da je končno prišlo do te seje, na kateri se bo
obravnavalo in jih bo predstavljeno gradivo o zdravstvenem in dejanskem stanju v občini. Upa, da
se bo po tej seji v občini razvijala neka druga zgodba, da to ne bo več občina, ki stagnira in v kateri
mladi ne vidijo prihodnosti, zaradi raznih dejavnikov. Govori se o zdravju ljudi in o onesnaževanju
okolja. Imel je vprašanje glede zapisa v županjinem dopisu. V odstavku na koncu je bilo namreč
napisano, da ne želijo, da bi se tako pomembna tema kot je zdravje ljudi zlorabljala v kakršnekoli
namene. Tega stavka ni razumel, zato je županjo prosil, če mu ga lahko obrazloži. Tako v
strokovnih medijih kot na zdravstvenem portalu je dobil točne podatke verodostojnih inštitucij, tako
Zdravniške zbornice Slovenije kot tudi kot Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Povedal je tudi,
zakaj je glasoval pri drugem predlogu sklepa proti. Strinja se namreč s tem, da je seja v Gotski hiši,
ker je vabljeni veliko strokovnjakov iz vseh inštitucij. Nezadovoljen pa je z izključitvijo javnosti. V
Poslovniku občinskega sveta se je omejilo prisotnost javnosti na največ štiri osebe. Lahko, da bo
res prisotnih 40 ljudi, vendar ali jih bo 40 ali 44 je popolnoma vseeno. Tako, da se ne strinja s tem,
da se sejo za javnost popolnoma zapre, čeprav bo seja snemana in bo zvočni posnetek objavljen
na spletni strani. Ne razume, česa se pravzaprav bojijo. Predlagal je, da se na sejo spusti vsaj štiri
občane, tako kot je to zapisano v poslovniku.
Županja Tina Gerbec se je svetniku Ivanu Križniču zahvalila za vprašanje, saj ima končno lahko
tudi ona priložnost, da poda odgovor in ne samo bere. V prvi vrsti je imela tu v mislih politične
namene. To je en primer zlorabe, ki se že dogaja. Po medijih se namreč stranko SD krivi za stanje
v Občini Kanal ob Soči. To je zasledila v medijih na več mestih in zanjo je to zloraba. Županja je od
21. januarja 2019. To je eno leto odkar se je prvič fizično usedla v pisarno, podjetje Salonit Anhovo
d.d. pa bo v naslednjem letu praznovalo stoto obletnico. Zato ne ona in ne stranka SD, misli, da
tudi stranka SMC, ne morejo biti krivi za kar se že sto let dogaja v naši občini. Misli, da so ukrepe
že sprejeli. Svoj volilni program je ona zasnovala na določenih izhodiščih. Misli, da je izpolnila tisto,
kar je v času volilne kampanje obljubila. Še enkrat si je prebrala program, kjer je zapisano; prvič,
da mora občina od večjih gospodarskih subjektov zahtevati več in na tem tudi dela. Drugič, rekla
je, da bo ločila Odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja na Odbor za
gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja. Na prvi
seji je bil sprejet statutarni sklep, kjer je bil skupni odbor ločen na dva odbora. Članu Liste za
zdravje in kakovost bivanja dali predsedovanje Odbora za okolje, prostor in varstvo okolja. V svoj
program je zapisala tudi, da se bo izvajalo redne, neodvisne meritve zraka. Prizna, da takrat ni
vedela, da so te meritve tako drage. Že v lanskem letu je občina v proračunu zagotovila 10.000 €,
kar pa ni zadostovalo, zato je v letošnjem proračunu za to namenjenih 100.000 € za izvedbo
rednih, neodvisnih meritev. V programu je napisano tudi, da se je, v zvezi s skupnimi temami,
potrebno pogovarjati tudi z drugimi gospodarskimi subjekti kot sta podjetji SENG in HIT. Tako, da
se tisto, kar je bilo zapisano v njenem programu, tudi izvaja. To je ona govorila na vseh svojih
predstavitvah in ji nihče ne more očitati, da ne ve, kaj je obljubljala pred volitvami. Te politične
namere je čutiti tako na lokalni kot tudi na državni ravni. Ne želi si, da bi se tako pomembne teme
zlorabljalo v kakršne koli namene in se na njih tudi okoriščalo. Zdravje in okolje sta tako pomembni
temi, da si tega ne smemo privoščiti. Glede izključitve javnosti pa je povedala, da je bila svetnica v
času, ko je prejšnji župan Andrej Maffi sklical sejo na to temo v gasilskem domu, na kateri je prišlo
do izgredov, seganja v besedo, jemanja besede. Na tej seji se je sama počutila kot da ni občinska
svetnica, saj je šlo takrat vse čez mejo dobrega okusa. Misli, da so se počutili podobno tudi vsi
takratni svetniki. Zato je mnenja, misli pa, da tudi večina sedanjih svetnikov, da se kaj takega ne
sme več ponoviti. Iz tega razloga so se odločili, da se sejo za javnost zapre. Svetnikom, na katere
letijo najhujši očitki, želi zagotoviti kakovostno delovno okolje, da bodo lahko v miru prisluhnili
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strokovnjakom ter v miru spraševali, kar jih bo zanimalo. Občani pa pri tem ne bodo prikrajšani, saj
se bo sejo snemalo. Zvočni posnetek bo že naslednji dan objavljen na občinski spletni strani. Prav
tako bodo na seji prisotni tudi mediji, ki bodo o tem, kaj se je na seji dogajalo tudi poročali. Občina
je na sejo povabila različne strokovnjake iz vseh področij, ki se bodo imeli možnost med seboj
soočiti. Misli, da bo to prvič. Prav je, da se tudi oni soočijo, saj ima vsak izmed njih svoje mnenje,
vsak govori svoje podatke, ki so si med seboj tudi nasprotujoči, kar pri ljudeh povzroča zmedo.
Naloga, dolžnost in pravica svetnikov pa je, da od države zahtevajo jasne odgovore in jasne
ukrepe. Ona to jemlje kot delovni sestanek občinskega sveta ne pa kot predstavo za javnost.
Predstavnikom Društva EKO Anhovo in dolina Soče ali pa Listi za zdravje in kakovost bivanja pa je
povedala, da lahko tudi oni sami, v primeru, da jim uspe zbrati predstavnike vseh inštitucij,
organizirajo takšen posvet, ki bo odprt za javnost. Lahko ga organizirajo tudi v Kulturnem domu v
Desklah, ki je največji prostor v občini.
Ivan Križnič je povedal, da je sedaj prvič slišal, da je ta stavek mišljen na očitek stranke za katero
je županja kandidirala. Nikjer ni namreč zasledil, da bi s strani občinskih svetnikov letele takšne
obtožbe na stranko, da je kriva za karkoli.
Risto Djurić je svetniku Ivanu Križniču povedal, da je bil on zraven od nastanka občine, misli, da
je manjkal samo en mandat. Županja pa je v januarju dopolnila eno leto odkar se je usedla na
županski stolček. V tem letu se je nanjo vsul cel kup kritik. Nanjo se je vsulo vse tisto, kar nekdo v
24-ih letih ni naredil. Njega bi bilo sram govoriti o teh zadevah, če bi bil zraven toliko let kot je bil
svetnik Ivan Križnič.
Ivan Križnič je svetniku Ristu Djuriću povedal, da naj se vzdrži takšnih komentarjev. Najprej naj
preveri zadeve, kaj je bilo na to temo v vseh teh letih v občinski upravi že narejenega, kaj se je
dogajalo na občinskem svetu in kam se je občino peljalo.
Marko Bucik je dal pobudo, da bi bilo prav, da gre razpis čim prej ven, da se društva o tem obvesti
ter zanje organizira predstavitev s strani občinske uprave, da se jih seznani, kako se dela z razpisi.
Komisije so v lanskem letu ugotavljale, da je bilo veliko vlog nepopolnih. Kot drugo je povedal, da
ima občina približno 5.300 prebivalcev. V enem mandatu je približno 40 sej občinskega sveta. V
zadnjem času se je izkazalo, da je javnost zelo zainteresirana za prisotnost na seji. Predlagal je,
da se na naslednji seji sprejme sklep, da 160 ljudem, ki pridejo lahko na sejo, en občan ne more
kratiti 25 % udeležbe in to na vseh sejah. Verjame, da so posamezniki zainteresirani za
posamezne točke. Ne zdi pa se mu prav, da se na sejo prijavijo preko odvetnika. Vsi občani
morajo imeti enake pravice za udeležbo na sejah.
Ivan Križnič je dal pobudo, da se za seje, glede na povečano zanimanje občanov za udeležbo na
sejah, poišče primeren prostor, kamor bo lahko prišla tudi zainteresirana javnost, ne pa samo štirje
občani.
Županja Tina Gerbec je povedala, da so zvočni posnetki sej dovolj.
Vladimir Kolmančič je Marina Veluščka vprašal glede kontejnerjev v Cvetrežu?
Peter Nanut je vprašal ali ne bi bilo smiselno, da bi se 3. izredno sejo snemali zvočno in s sliko.
Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da je na zadnji seji občinskega sveta podal tri vprašanja, na
katera je zahteval pisne odgovore. Vprašanja so se nanašala na plačevanja grobarine, na
plačevanje vode po števcu in kaj se zgodi s sistemom, ko je v njem zrak. Še enkrat je prosil za
odgovore. Marina Veluščka je vprašal, če je bil on seznanjen s prestavitvijo kontejnerjev v Ligu. Ali
je bilo to dogovorjeno in če je bilo dano soglasje ter ali so bila upoštevana vsa pravila, ki bi morala
biti upoštevana ob tej zamenjavi.
Marino Velušček je povedal, da bo podal pisni odgovor. Tudi Vinko bo odgovoril pisno.
Jože Valentinčič (Deskle) je vprašal, kdaj se bo v občini začelo kopati za optični kabel. Brici naj bi
nas že prehiteli. S podžupanom sta bila v vasi Plave – pri Drnovščkovih. Zanimalo ga je ali se bo
ovinek širilo? Kaj je s sivimi lisami v Prilesju?
Direktor Nejc Kumar je povedal, da nas Brici ne bodo prehiteli. Optika bo v občini speljana iz
dveh central. Ena centrala bo v Brdih in od tam bo optični kabel speljana v Plave, Ložice in Deskle.
RUNE ima rok za dokončanje tega do konca marca 2020. Druga centrala bo postavljena na
Tolminskem. Tista je še v fazi projektiranja in bo postavljena do konca leta 2020. Nato sledi
gradnja optike v druge kraje občine. Za bele lise pa bo razpis.
Andrej Valentinčič je dal pobudo, da bi se problem z ovinkom v Plavah reševalo na enak način
kot v primeru Krašček – Vendramin. V tem primeru je problem tudi z dostopom vozil javnega
značaja. Povedal je, da sta z direktorjem občinske uprave Nejcem Kumarjev v navezi tudi glede
optike v Prilesju, kjer je siva cona in so se dogovorili, da se bo pri komunalni ureditvi, ko se bo v
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letošnjem letu delalo kanalizacijo bodo položili tudi optični kabel. Dal je pobudo, da občinski svet
sprejme pravilnik o zapuščenih vozilih, da bodo lahko rešili problem v Zamedveju.
Direktor Nejc Kumar je glede odvoza zapuščenih vozil povedal, da je občina dobila pobudo
izvajalca storitve, tako da bo v kratkem pripravljen tudi cenik, saj so v zvezi s hrambo teh vozil
povezani visoki stroški. Glede Zamedveja je povedal, da se stvar rešuje.
Vladimir Kolmančič je vprašal Jurija Murovca, zakaj se ovinka v Cvetrežu še ni zasulo.
Dogovorjeno je namreč bilo, da se bo to uredilo.
Anastazija Bevčar Stanič je vprašala, kako je s skupnimi maili? Odbor za okolje, prostor in
varstvo okolja je imel predstavitev glede meritev. Na sestanek je bila povabljena tudi predstavnica
Liste za zdravje in kakovost bivanja. Zanima jo, kako je s poročilom? Postavila je vprašanje, kako
je s požarno varnostjo v sejni sobi. V sejni sobi je v času sej več kot dvajset ljudi in jo zanima, kako
je s tem.
Županja Tina Gerbec je glede e-pošte povedala, da misli, da se morajo s tem strinjati vsi svetniki.
Glede velikosti sejne sobe je povedala, da občina že od vsega začetka za seje uporablja to sejno
sobo, vendar se v prejšnjih mandatih občani niso udeleževali sej občinskega sveta v takšnem
številu. Jih je pa bilo v sejni sobi vedno več kot dvajset. Če se kaj zgodi, da je zato odgovorna
županja. Drugega prostora pa občina v tem trenutku žal nima. Glede zapisnika sestanka Odbora
za okolje, prostor in varstvo okolja je povedala, da je zapisnika še ni. Ko bo napisan in potrjen, bo
posredovan tudi vsem svetnikom.
Jože Valentinčič (Deskle) je vprašal Jurija Murovca, da pove, zakaj so na placu v Desklah dve
polnilnici za električe avtomobile.
Jurij Murovec je povedal, da sta v Desklah zarisani dve parkirišči zaradi tega ker polnilnica
omogoča, da sočasno polnimo dve vozili. Lokacijo pa so izkoristili zato, ker je bila blizu
transformatorska postaja, saj te polnilnice zahtevajo visoko priključno moč.

.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.

Predsedujoča
Tina Gerbec

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisniki Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 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 9. redni seji, dne 30. 1. 2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
-

na seji

Sklep 2:
Potrdi se predlagani dnevni red.
- na seji
Sklep 3:
Sklep o sprejetju predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Osnova šola Kozara Nova Gorica po skrajšanem postopku glede na privolitev vseh članov
sveta.
- na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola Kozara Nova Gorica, v drugi obravnavi na isti seji.
- na seji
Sklep 5:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrdi Pravilnik o postopku oddaje prostora Hiše dobre volje
Deskle v občasno obravnavo, v drugi obravnavi.
- na seji
Sklep 6:
Sklep o sprejetju Letnega programa športa in Pogojev in meril za izbor in vrednotenje programov
na področju športa.
na seji
Sklep 7:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je sprejel predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Kanal ob Soči s pripombo in predlog Meril za vrednotenje in izvor
programov na področju turizma, v prvi obravnavi.
- na seji
Sklep 8:
1. Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje letni program GJS zbiranje in odvoz odpadkov in
GJS obdelave in odlaganja odpadkov za leto 2020 za občino Kanal ob Soči.
2. Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje Devetmesečno poročilo za leto 2019 o izvajanju
službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 9:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani s Strategijo za mlade v občini Kanal ob Soči 20202024.
- na seji
Sklep 10:
Sklep o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020
- na seji
Sklep 11:
Sprejme se program dela Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2020.
- na seji
Sklep 12:
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
- na seji
Sklep 13:
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
- na seji
Sklep 14:
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob
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Soči (Svet).
- na seji
Sklep 15:
1. Občinski svet Občine Kanal ob Soči podpira prizadevanja, ki izhajajo iz poziva zdravnikov
odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorila glede
potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi.
2. Pismo zdravnikov je povod za sklic izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči, na
katero smo poleg zdravnikov povabili tudi državne inštitucije, ki bodo morale dati jasen odgovor, v
kakšnem okolju živimo in sprejeti ukrepe.
Prav tako bo smernice za urejanje tega področja sprejel tudi občinski svet.
- na seji
Sklep 16:
1. Občinski svet občine Kanal ob Soči potrdi sklic 3. izredne seje občinskega sveta občine Kanal
ob Soči. Seja bo potekala v gotski hiši in bo zaprta za javnost ter odprta za medije.
2. Seja bo snemana in objavljena na spletni strani občine na način kot vsaka druga seja
občinskega sveta.
- na seji
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