OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0007/2020
Datum: 18. junij 2020
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 18. junija 2020,
ob 16. uri, v večnamenski dvorani v OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal
Prisotni člani občinskega sveta: Risto Djurić, Lara Lovišček, Vladimir Kolmančič, Simon Prinčič,
Andrej Valentinčič, Grega Velušček Marko Bucik, Jože Valentinčič (Deskle), Aleksander Štrukelj,
Simeon Kodelja, Jože Valentinčič (Lig), Miha Čargo, Peter Nanut, Bruno Colavini, Ivan Križnič,
Anastazija Makorič Bevčar in Valentina Bevčar Stanič
Odsotni člani občinskega sveta: /
Ostali prisotni:
Tina Gerbec, županja, Nejc Kumar, direktor občinske uprave, Metoda Humar, višja svetovalka za
gospodarstvo in finance (k 8. in 9. točki dnevnega reda), Klara Golja, višja referentka za družbene
zadeve (k 6. točki dnevnega reda, Barbra Bittner (k 4. točki dnevnega reda), Igor Komac, poveljnik
CZ Občine Kanal ob Soči (k 2. točki dnevnega reda), uredniški odbor glasila Most: Maja Gerbec –
odgovorna urednica ter člani: Anica Valentinčič, Irena Križnič Hočevar, Erika Koncut ter Tina
Razboršek (k 3. točki dnevnega reda), Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d. d. Nova Gorica (k
5. točki dnevnega reda), Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu, Martina Suban s. p. (k 9. točki
dnevnega reda) ter mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (k 10. točki dnevnega reda). Na seji so
bili, s strani občinske uprave, prisotni še Vinko Medvešček, Jurij Murovec, Kristina Marinič in Marino
Velušček (vsi pri 11. točki dnevnega reda). Na seji so bili prisoten še naslednji občani: Miha Stegel,
Anton Leskovar Bolterstein in Miran Gabrijelčič.
Novinarji: Erika Koncut, Radio Robin, Valter Pregelj, RTV SLO in Primož Božič, Primorski val.
Sejo je sklicala, zanjo predlagala dnevni red županja Tina Gerbec, ki je sejo tudi vodila.
Prisotnih je bilo 17 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoča je ugotovila, da je občinski svet
sklepčen.
Županja je za sejo predlagala naslednji dnevni red:
Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – ZAUPNO.
Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči – ZAUPNO.
1. Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020 - predlog.
Poročevalec: Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (gradivo ste prejeli
skupaj z vabilom za 10. redno sejo).
ZAUPNO – zaprto za javnost
2. Informacija o izvedenih nalogah in ukrepih Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči v času
razglašene epidemije COVID 19.
Poročevalec: Igor Komac, poveljnik civilne zaščite Občine Kanal ob Soči (gradivo v prilogi).
3. Kadrovske zadeve:
- Poročilo uredniškega odbora glasila Most o svojem delu in finančnem poslovanju (gradivo
v prilogi). ZAUPNO
- Uredniški odbor glasila MOST - predlog za razrešitev.
- Imenovanje predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet OI JSKD Nova Gorica.
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Poročevalci: Uredniški odbor glasila Most in KMVVI.
4. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna občine za leto 2019.
Poročevalka: Barbra Bittner, glavna računovodkinja (gradivo ste prejeli skupaj z vabilom za
10. redno sejo).
5. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020.
Poročevalec: Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d.d. (gradivo v prilogi).
6. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na
območju Občine Kanal ob Soči.
Poročevalka: Klara Golja, višji referent za družbene zadeve (gradivo v prilogi).
7. Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalka: Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
8. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava. Poročevalka: Metoda Humar, višja
svetovalka za gospodarstvo in finance (gradivo v prilogi).
9. Razprava in sklepanje o Pravilniku o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin
v uporabo.
Poročevalka: Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. (gradivo v
prilogi).
10. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške (JSMGG) za leto 2019 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2020.
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG (gradivo v prilogi).
11. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.
Županja Tina Gerbec je pred glasovanjem predlagala spremembo dnevnega reda in sicer, da bosta
prva točka - razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020 ter 3. točka
- kadrovske zadeve, obravnavali kot zaupni.
Županja je odprla razpravo, v kateri je razpravljal svetnik Ivan Križnič, ki je predlagal, da se točke
z oznako zaupno umakne z dnevnega reda.
Svetniki so nato najprej glasovali o predlogu svetnika Ivana Križniča. Glasovalo je 16 svetnikov. Z 2
glasovoma ZA in 12 PRORTI njegov predlog ni bil potrjen.
Ker sklep ni bil potrjen je svetnik Ivan Križnič povedal, da se bo pri točki, vezani na uredniški odbor
glasila Most, odstranil s seje občinskega sveta.
Svetniki so nato glasovali o dnevnem redu, ki ga je predlagala županja. Glasovalo je 17 svetnikov.
Z 12 glasovi ZA in 3 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red.

K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020 - predlog.
ZAUPNO – zaprto za javnost
Poročevalec v tem delu seje je bil Ivan Križnič, predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja ter
vloge in pritožbe občanov.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
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SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020
1.
I. Nagrado Občine Kanal ob Soči za leto 2020 prejmeta:
- LOVSKA DRUŽINA KANAL, Vojkova ulica 33, 5213 Kanal
- Darjo Vogrič, Vojkova ulica 25/a, Plave, 5210 Deskle
2.
II. Priznanje Občine Kanal ob Soči za leto 2020 prejmeta:
- Marta Murovec, Kal nad Kanalom 119/b, 5214 Kal nad Kanalom
- Matija Miščič, Grajska cesta 27, 5213 Kanal
3.
Sklep velja takoj.
Vabilo za sodelovanje pri tej točki so prejeli vsi člani uredniškega odbora glasila Most – Anica
Valentinčič, Irena Križnič Hočevar, Erika Koncut in Tina Razboršek ter odgovorna urednica Maja
Gerbec. Vabilu sta se odzvali le Erika Koncut in Tina Razboršek.
Svetniki so nato glasovali o tem ali seji lahko prisostvuje Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu,
Martina Suban s. p., zunanja sodelavka občine. S tem se je strinjala večina prisotnih občinskih
svetnikov.
Prav tako so svetniki glasovali o zaprtju seje za javnost pri točki, v kateri so razpravljali o glasilu
MOST. Glasovalo je 17 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
o zaprtju seje za javnost pri 3. toči o glasilu MOST in sicer pri Poročilu uredniškega odbora glasila
MOST o svojem delu in finančnem poslovanju ter posledični razpravi.
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je sprejel predlog o zaprtju seje za javnost pri 3. točki o glasilu
MOST in sicer pri Poročilu uredniškega odbora glasila MOST o svojem delu in finančnem poslovanju
ter posledični razpravi, v prvi obravnavi.
2.
Sklep velja takoj.
K 2. točki dnevnega reda.
Kadrovske zadeve:
- Poročilo uredniškega odbora glasila Most o svojem delu in finančnem poslovanju (gradivo
v prilogi). ZAUPNO
- Uredniški odbor glasila MOST - predlog za razrešitev.
- Imenovanje predstavnika Občine Kanal ob Soči v Svet OI JSKD Nova Gorica.
Poročevalec v tem delu seje je bil Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Svetniki so pri tej točki sprejeli tri sklepe.
Za prvi sklep je glasovalo 17 svetnikov. S 13 glasovi ZA in 2 PROTI so sprejeli naslednji
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SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči razreši sedanje člane Uredniškega odbora glasila Most, ki je
bil imenovan s sklepom št. 9000-0003/2019-12, dne 3. april 2019.
2.
Županja Občine Kanal ob Soči bo do naslednje seje občinskega sveta, skladno z 10. členom Odloka
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kanal ob Soči, ki je bil sprejet 6. maja 2003,
predlagala nove člane uredniškega odbora.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Za sklep o imenovanju predstavnika občine v svet javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je
glasovalo 17 svetnikov. S 15 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Za člana v svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Nova Gorica se
imenuje:
- Danila Schilling, Cesta ob Soči 10, 5210 Deskle
2.
Mandat člana traja štiri leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Svetniki so nato glasovali tudi o tem, da županja in občinska uprava nista vršila pritiska na člane
uredniškega odbora glasila Most in nista izvajala cenzure.
Glasovalo je 14 svetnikov. Z 12 glasovi ZA in 2 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči ugotavlja, da županja in občinska uprava nista vršila pritiska na
člane uredniškega odbora glasila Most in nista izvajala cenzure, tako kot je bilo to objavljeno na
socialnih omrežjih.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Pred potrjevanjem zapisnikov je županja predlagala, da se pri zapisnikih umakne oznaka zaupno,
da bodo svetniki o njih lahko razpravljali.
Za umik oznake zaupno pri zapisniku 3. dopisne seje je glasovalo 17 svetnikov. S 15 glasovi ZA so
sprejeli naslednji
SKLEP
Pri zapisniku 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči se umakne oznako zaupno.
Za umik oznake zaupno pri zapisniku 3. izredne seje je glasovalo 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so
sprejeli naslednji
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SKLEP
Pri zapisniku 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči se umakne oznako zaupno.
Potrditev zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta.
Županja Tina Gerbec je povedala, da je zapisnik označen z oznako zaupno, da se ne bi zgodilo kot
zadnjič, ko je zapisnik prišel v javnost preden je bil potrjen na občinskem svetu in je postal veljaven.
Zapisniki sicer ne vsebujejo nič takega, kar bi bilo za javnost sporno, zato je predlagala, da se oznako
zaupno sedaj umakne in se opravi javna razprava ter se to posname. Prosila je, da svetniki najprej
glasujejo o tem, da se oznaka zaupno od zapisnika, tudi 3. dopisne seje, umakne.
Županja Tina Gerbec je nato podala pojasnilo. Tisti dan, ko je prišel zapisnik 3. izredne seje, pred
potrditvijo na občinskem svetu, v javnost, je vse svetnike vprašala, kdo od njih je to storil. Javil se ni
nihče. V tem času pa je prišlo na dan, da je to storil svetnik Ivan Križnič, ki je, dne 14. maja 2020,
ob 15.30, poslal po mailu zapisnik vsem poročevalcem. V njem je bilo zapisano, da je županja na 3.
izredni seji dala zagotovilo, da bo zapisnik seje dobesedni prepis, a je zapisnik, ki so ga svetniki
prejeli z gradivom nek pregled. Tudi številne izjave, ki so ključne za razumevanje problematike so
bodisi izpuščene, povzete stavke marsikdaj razumejo dvoumno. Nadalje pojasnjuje, kaj je bilo s
predstavitvijo dr. Metode Dodič Fikfak, popolnoma izpuščeni naj bi bili tudi za javnost zelo pomembni
podatki, kot so podatki o meritvah tal in podobno. Podobno velja tudi za ostale govorce. Zanimalo
ga je, ali so bili povzetki narejeni po njihovi predhodni odobritvi in če so bili pri povzemanju le teh, ti
ljudje o tem obveščeni. Potem je še nekaj dopisoval in navedel povezavo do zvočnega posnetka 3.
izredne seje, ki je bil na občinski spletni strani objavljen že naslednji dan po seji in je bil dostopen
vsem občanom. Poleg njega je pod ta zapis podpisal še svetnike Simeona Kodeljo, Petra Nanuta,
Anastazijo Makorič Bevčar ter Valentino Bevčar Stanič. S strani ARS-a in Ministrstva za okolje in
prostor smo prejeli celo odgovor, da se z zapisnikom strinjajo. Imeli so zgolj en slovnični popravek
na tretji strani. Na vse ostalo pa niso imeli pripomb. Zakonske odgovornosti seveda tukaj ni, ampak
če ne drugega je bila kršena slovesna izjava, ki so jo vsi svetniki prebrali na konstitutivni seji
občinskega sveta. Ta se glasi: "Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, da
bom delal po ustavi in zakonih, da bom varoval pravni red ter z vsemi svojimi močmi in znanjem
deloval za čast, blaginjo in razvoj Občine Kanal ob Soči." Sama ne vidi povezave med navajanjem
časti in blaginjo občine s tem, da dobijo govorniki to pisno v pregled. Če bi svetnik želel delovati za
čast, blaginjo in razvoj občine, ga je od tega ločil telefonski klic na občino, v katerem bi povedali, kaj
je z zapisnikom narobe. Zapisnik bi umaknili in rešili zadevo. Ponovno je šlo za blatenje in
diskreditacijo po medijih, kar je popolnoma nepotrebno. Sama tako obnašanje obsoja, saj ji ni jasno,
kaj lahko npr. predsednik uprave podjetja Salonit Anhovo d.d. pomaga pri občinskem zapisniku. Pri
tem lahko pomagajo le zaposleni v občinski upravi. Napako smo odpravili in zapisnik popravili. Ona
je imela takrat res dober namen glede dobesednega prepisa seje in za tem tudi stoji. Prejšnji
zapisnik, ki so ga svetniki prejeli je bil slabo napisan, s čimer se strinja. Očitano ji je bilo tudi, da
zakaj je dobesedni prepis seje obljubila. To je storila zaradi občanov, ker je imela tudi ona sama
izredne pritiske s strani medijev in tudi s strani različnih civilnih iniciativ, zaradi odločitve, da so na
seji lahko prisotni le mediji, ne pa širša javnost. Zato je obljubila, da bo vse transparentno. Povedala
pa je, da takšen način ne vodi nikamor. Napaka je bila storjena in je bila tudi odpravljena.
Po obrazložitvi je županja odprla razpravo, v kateri so razpravljali Ivan Križnič, Risto Djurić, Grega
Velušček, Valentina Bevčar Stanič, Jože Valentinčič (Lig) in Marko Bucik.
Svetnik Ivan Križnič je povedal, da je tudi pri tej točki močno razočaran nad izjavami županje.
Povedati mora, da zapisnik v osnutku nikoli ni bil tajen dokument. Tudi ta dokument takrat ni imel
oznake zaupno, kot jo je imel ta, v kar se ne bo spuščal. Etično ali pa odgovorno od njih vseh je, da
so vsi deležniki, vsi razpravljavci, ki so bili na seji prisotni in to eminentni strokovnjaki, zapisnik dobili
v pregled in nanj podati morebitne pripombe. Šele nato bi lahko svetniki zapisnik potrdili. Tako, da
zavrača vse očitke, ki so nanj leteli. Močno ga preseneča tudi to, o tem naj bi v medijih govoril tudi
svetnik Risto Djurić, kako nekateri dajejo nepotrjene zapisnike v javnost. Zapisnik, ki so ga svetniki
prejeli skupaj z gradivom za sejo, je dobesedni prepis in tudi tega bi morali v pregled prejeti vsi
razpravljavci. Dal je pobudo, da bi šli zaposleni na občini v Ljubljano na izobraževanje in naj se da
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postavko v proračun, da se bodo iz tega kaj naučili. On sam se je vedno prizadeval za razvoj in
dobrobit te občine.
Županja Tina Gerbec je povedala, da se zapisnika nikoli ni pošiljalo zunanjim poročevalcem, saj je
le ta stvar občinskega sveta in se ga tudi od sedaj naprej ne bo. Svetnika Ivana Križniča je prosila,
če lahko na občino pošlje pripombe teh strokovnjakov, ki so jih imeli na svoja izvajanja.
Svetnik Ivan Križnič je povedal, da je prišlo pri zapisu do tehnične težave, za kar je odgovorna
županja.
Županja Tina Gerbec je svetniku Ivanu Križniču obrazložila, da je za zapisnik občinskega sveta
odgovoren direktor občinske uprave in ne ona.
Risto Djurić je povedal, da je prepričan, da bomo imeli v Kanalu toplice prej kot v Brdih, saj se tukaj
odkriva toplo vodo. Zapisnik je delovno gradivo občinskega sveta, sam je svetnik vrsto let, svetnik
Ivan Križnič je bil celo direktor občinske uprave in nikdar se zapisnikov ni pošiljalo zunanjim
poročevalcem. Ko je županja na zadnji seji vprašala, kdo je dal zapisnik v javnost, se nihče ni javil.
Svetnik Ivan Križnič je izjavil celo, da ga on ni dal. Tako, da je kot svetnik še lagal.
Svetnik Ivan Križnič je povedal, da je eno dati zapisnik, ki ni tajen v javnost, drugo pa ga je
posredovati poročevalcem, ki so bili na seji sveta.
Svetnik Grega Velušček je povedal, da je bilo na začetku seje podano pravno mnenje, ki govori o
zaupnosti. Preberite si, kaj piše zaupnost pod interno in glede na to, da uhajanje zapisnikov očitno
vodi, je delovanje tega organa občinskega sveta moteno. Občinski upravi zato predlaga, da sestavi
pravilnik oziroma naj se posvetuje s pravnico oziroma odvetnico, da se pripravi akt, kako se te
stopnje zaupnosti uporabljajo in katere dokumente se bo z njimi označevalo. Pri zapisnikih pa je
logično, da ko je enkrat sprejet ne more biti več tajen. Bolj primerna v tem primeru bi bila oznaka
interno. Vsekakor pa ni korektno, da se zapisnike, kot se je v tem primeru zgodilo, daje v javnost.
Če pride namreč zapisnik v javnost, ravno tisto, kar ste hoteli doseči, mogoče se tukaj celo strinja s
svetnikom Ivanom Križničem, da bi morali v nekih strokovnih debatah, tisti, ki nekaj izvajajo, tisto
tudi pregledati. Če pa pride zapisnik v javnost in je to strokovno tolmačenje napačno zapisano, potem
oškodujemo tistega, ki so mu hoteli dati pravico popravit.
Svetnica Valentina Bevčar Stanič je povedala, da to ni zapisnik vsake občinske seje in je bila to
zelo pravilna odločitev, da se naredi dobesedni prepis seje, ker bo to tudi dokument za prihodnost.
Tega dne so se seznanili s pomembnim vprašanjem našega zdravja in okolja in čez deset, dvajset
let bodo šli lahko preverit, kaj je takrat kdo izjavil. Njej je žal, da so nekaterim inštitucijam, ki so bile
na seji prisotne, tudi po seji poslali dodatna vprašanja in nanje, vsaj ona ne, niso prejeli konkretnih
odgovorov in jih bo potrebno ponovno dati. Ona se žal ni seznanila s stanjem, še sedaj ne ve, kako
je z drugimi svetniki, gradiva za seje pa je ogromno. Tudi zapisnik tretje izredne seje je precej dolg
in zelo natančen in pravilno je, da je vsak pregledal svoj del in nanj dal morebitne pripombe. Verjame
pa, da je to zelo težko narediti. Zdi se ji pa prav, da se tudi tiste, ki so ga najprej pisali vprašate,
zakaj ni bilo dobesednega prepisa, saj so bili najverjetneje za svoje delo tudi plačani. Na zapisnik
pa tokrat nima pripomb, saj je njeno izvajanje zapisano zelo korektno.
Svetnik Jože Valentinčič (Lig) je povedal, da čez dvajset let, ko bo kdo bral te zapisnike sej, bodo
ugotovili, kakšni butalci so bili v tem občinskem svetu.
Svetnik Marko Bucik je povedal, da se je lepo držati vsebine, če se je vsi držijo. Zapisnik bo potrdil,
saj verjame, da je dobro napisan. Moti pa ga, da se tisti, ki so zapisnik posredovali naprej, tega niso
priznali. Izkoristil je še priložnost, da je povedal, da so to sejo občinskega sveta nekateri želeli peljati
v Ljubljano – EKO in Civilna iniciativa Danes.
Svetnik Simeon Kodelja je imel vprašanje za županjo. Zanimalo ga je ali občina vodi kakšen
postopek proti kateremu novinarju?
Županja Tina Gerbec je povedala, da občina ne vodi nobenega postopka proti novinarju.
Direktor občinske uprave Nejc Kumar je povedal, da je občina eni novinarki poslala opozorilo za
umik posnetkov zaradi nedovoljenega snemanja seje. Razlog je, ker je snemala izredno sejo, kar ni
v skladu s poslovnikom.
Svetnik Ivan Križnič je prebral odgovor, ki ga je prejel s strani Ministrstva za okolje in prostor, ne
vse, ampak samo tisti del, na katerega so imeli pripombo. S prejšnjim zapisnikom se strinjajo.
Predlagajo pa, da se popravi napačno navajanje dovoljenega števila preseganj dnevne mejne
vrednosti za delce pm10 s strani Svetovne zdravstvene organizacije. Teh je lahko 3 ne pa 33, kot je
to pomotoma zapisano na četrti strani zapisnika.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
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Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta.
Županja Tina Gerbec je odprla razpravo, v kateri je razpravljal Grega Velušček.
Svetnik Grega Velušček je bil glede te seje malo kritičen. Bilo jim je namreč posredovano
nepopolno gradivo. Nekateri svetniki, s katerimi je govoril, niti niso vedeli, o čem odločajo. On tega
zapisnika ne bo potrdil. Razlog je obrazložil že pri glasovanju.
Glasovalo je 17 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
K 3. točki dnevnega reda.
Informacija o izvedenih nalogah in ukrepih Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči v času
razglašene epidemije COVID 19.
Poročevalec Igor Komac, poveljnik civilne zaščite Občine Kanal ob Soči.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Vladimir Kolmančič, Marko Bucik, Ivan
Križnič in Simeon Kodelja.
Po končani razpravi so svetniki glasovali. Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil z informacijo o izvedenih nalogah in ukrepih
Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči v času razglašene epidemije COVID-19.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.

K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020.
Poročevalka Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance. Obrazložitve v imenu
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Grega Velušček.
Predsedujoča je nato odprla razpravo, v kateri je razpravljal svetnik Bruno Colavini.
Po končani razpravi so svetniki glasovali. Glasovalo je 17 svetnikov. S 16 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
2.
Sklep prične veljati takoj.
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K 5. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Zaključnem računu
Poročevalka Barbra Bittner, glavna računovodkinja.

proračuna

občine

za

leto

2019.

Predsedujoča je nato odprla razpravo, v kateri je razpravljal svetnik Simeon Kodelja.
Po končani razpravi so svetniki glasovali. Glasovalo je 17 svetnikov. S 17 glasovi ZA so sprejeli
naslednji
SKLEP
1.
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.

K 6. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020.
Poročevalec Darko Ličen, Komunala Nova Gorica d.d. Obrazložitve v imenu Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Grega Velušček.
Predsedujoča je nato odprla razpravo, v kateri so sodelovali Jože Valentinčič (Lig), Bruno Colavini,
Kolmančič Vladimir, Risto Djurić, Aleksander Štrukelj in Miha Čargo.
Po končani razpravi so svetniki glasovali. Glasovalo je 17 svetnikov. Z 9 glasovi ZA in 7 PROTI so
sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet občine Kanal ob Soči, z Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih
služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin: Kanal ob Soči, Brda, MirenKostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, potrjuje predlagane cene, ki jih je
predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. z dne 14. 5. 2020.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0006 €/kg.
1.2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1950 €/kg.
2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0243 €/kg.
2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,2612 €/kg.
3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0133 €/kg.
3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0701 €/kg.
4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0026 €/kg.
4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0221 €/kg.
2.
Ta sklep velja takoj, uporabljati pa se začne s 1.7.2020.
K 7. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na
območju Občine Kanal ob Soči.
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Poročevalka Klara Golja, višji referent za družbene zadeve. 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 Peter Nanut in Marko Bucik.
Po končani razpravi so svetniki glasovali. Glasovalo je 17 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 PROTI so
sprejeli naslednji
SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob
Soči
1. člen
(Cena programa)
V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za posamezne programe vrtcev določijo
cene, ki so osnova za plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v €):

I. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 1 – 3 let
II. STAROSTNO
OBDOBJE
- oddelki 3 – 6 let
I. in II. STAROSTNO
OBDOBJE
- KOMBINIRANI

DNEVNI PROGRAM
(do 9 ur)

POLDNEVNI PROGRAM
(do 6 ur)

548,50

430,81

402,38

331,32

402,38

331,32

2. člen
(Odbitek stroška živil v primeru otrokove odsotnosti)
V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši o
otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti.
Cena živil v celodnevnem programu je 2€, pri čemer je skupna vrednost kosila in popoldanske
malice 1,65€.
Cena živil v poldnevnem programu je 1,65€, pri čemer pripada kosilu 1,30 €.
Stroški živil se za starše odbijajo v deležu skladno z dohodkovnim razredom plačila staršev za
programe vrtca za konkretnega otroka.
3. člen
(Počitniška rezervacija)
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa
vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno, v obdobju od 1. julija
do 31. avgusta.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za obdobje od najmanj 10ih delovni dni, s poljubnim datumom prvega dne odsotnosti, do 2 mesecev, s prvim dnem odsotnosti
1. 7.
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Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 15. junija tekočega leta
oz. 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le
za prvega otroka, za katerega se plačilo staršev otroka ne sofinancira iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
4. člen
(Daljša odsotnost zaradi bolezni)
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa vrtca in imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo
dodatno znižanje plačila za prvega otroka v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka in sicer
več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz
zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega dohodkovnega razreda.
Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5
zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči.
5. člen
(Bodoči prvošolci)
Staršem šoloobveznih otrok – bodočih prvošolcev, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1. 7. ali 1.8. v tekočem
letu.
6. člen
(Upravičenost do posebnih ugodnosti po tem pravilniku)
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3., 4. in 5. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki
so vključeni v vrtce na območju Občine Kanal ob Soči, in ima otrok ter vsaj eden izmed staršev
stalno prebivališče v občini.
Poravnane morajo biti tudi vse finančne obveznosti do vrtca.
7. člen
(Vpis in izpis ter sprememba programa)
Starši otroka vpišejo v vrtec praviloma s pričetkom šolskega leta.
Vpis je mogoč tudi kasneje, vendar le do zapolnitve razpoložljivih mest. V primeru vpisa sredi meseca se
plačilo staršev za mesec vpisa proporcionalno zmanjša glede na v pogodbi določen datum prihoda otroka
v vrtec.
Sprememba programa je mogoča s prvim dnem v mesecu, v obdobju med julijem in avgustom pa
sprememba programa ni možna.
Izpis iz vrtca je mogoč le z zadnjim dnem v mesecu.
8. člen
(Plačilo akontacije ob vpisu)
Starši, ki so vpisali otroka v vrtec za naslednje šolsko leto, morajo poravnati akontacijo v višini 50
€. Na osnovi prejetega plačila bo staršem posredovana pogodba. S podpisom pogodbe je otroku
zagotovljeno mesto v vrtcu.
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Akontacijo bo vrtec poračunal po prvem mesecu obiskovanja programa.
V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dan, ki je določen v pogodbi, ali otroka ne izpišejo najkasneje
60 dni pred dogovorjenim dnevom prihoda v vrtec, dano akontacijo izgubijo
9. člen
(Nepravočasen prevzem otroka v vrtcu)
V kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem poslovnem času vrtca oz. po poteku otrokovih 9-ih
oz. 6-ih ur bivanja v vrtcu, vrtec zaračuna zamudno uro v višini 8€.
V kolikor staršev ni po otroka po 1 uri zamude in so nedosegljivi za dogovor o tem, komu otroka
predati, vrtec kontaktira s CSD-jem oz. policijo, s katerim se dogovori o prevzemu otroka.
10. člen
(Kritje razlike med prispevkom staršev in ekonomsko ceno vrtca)
Občina Kanal ob Soči bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev
in ekonomsko ceno vrtca.
11. člen
(Veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 7. 2020 dalje.
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev
Občine Kanal ob Soči št. 9000-0001/2018-8 z dne 1. 2. 2018 (Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23.
2. 2018), ki je bil sprejet na 23. redni seji dne 1. 2. 2018 ter Sklep o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in dodatnih znižanjih plačil v javnih vrtcih na
območju Občine Kanal ob Soči št. 9000-0003/2020-5, ki ga je sprejel Občinski svet na 10. redni seji
dne 14. 5. 2020.
K 8. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Kanal ob Soči, predlog prva obravnava.
Poročevalka Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance. Obrazložitve je podal
direktor občinske uprave Nejc Kumar.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri ni bilo razpravljavcev.
Glasovalo je 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči.
Županja Tina Gerbec je pred obravnavo 9. točke dnevnega reda, zardi izteka časa trajanja seje po
poslovniku, svetnike vprašala, če bi se lahko obravnavalo tudi 10. točko dnevnega reda, Razprava
in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG)
za leto 2019 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2020, zaradi prisotnosti zunanje
poročevalke. Svetniki so se s tem strinjali.
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K 9. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Pravilniku o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin
v uporabo.
Poročevalka Martina Suban, pravna pisarna Benvegnu Martina Suban s.p. Obrazložitve sta podala
Lara Lovišček, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
Grega Velušček, predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri sta razpravljala Miha Čargo in Andrej Valentinčič.
Po opravljeni razpravi so svetniki sprejeli dva sklepa.
Za prvi sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in
športnih površin ter drugih objektov v uporabo.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Za drugi sklep je glasovalo 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinska uprava Občine Kanal ob Soči naj prouči možnost organiziranja prireditev v šolskih objektih,
ko se v njih ne izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, z možnostjo prodaje hrane in alkoholnih
pijač.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
K 10. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške (JSMGG) za leto 2019 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2020.
Poročevalka mag. Iris Podobnik, direktorica JSMGG. Obrazložitve v imenu Odbora za gospodarstvo
in gospodarske javne službe je podal predsednik odbora Grega Velušček.
Predsedujoča je odprla razpravo, h kateri se ni prijavil nihče.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020, sprejme »Letno poročilo
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019«.
2.
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Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 v višini 194.212,84 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 5. redni seji dne 19. 5. 2020, sprejme »Poslovni in
finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020«.
4.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega sklada malega
gospodarstva v višini 192.072 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

102.782 EUR
17.776 EUR
18.917 EUR
16.228 EUR
22.464 EUR
13.905 EUR
6.

Ta sklep velja takoj.
K 11. točki dnevnega reda.
Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Peter Nanut, Miha Čargo, Jože Valentinčič
(Lig), Vladimir Kolmančič in Bruno Colavini.
Svetnik Petre Nanut: Prišel je trenutek, da se želim izjasnit in bi vam rad vsem to povedal, kot tudi
to, da jaz dvojnega življenja ne morem več živeti. Dnevno sem večkrat temeljito razmišljal o mojem
odstopu kot občinski svetnik. Sedaj sem se odločil, da ne bom odstopil, ker ne bi bilo pošteno do
vseh ki so mi dali preferenčni glas in teh ni malo. Enostavno je bilo za mano zadnje pol leta, sploh
pri obdobju od januarja do aprila eno zelo "čudno" obdobje, najprej doma (zaradi neljubega dogodka)
in na splošno, ter ugotavljam da je bilo moje delovanje v občinskem svetu večkrat pod vplivom
mojega čustvenega stanja. Navzven zgledam dobro, navznoter pa me ubija. Tihi pressing ki prihaja
iz ene strani vse v povezavi s sejo občinskega sveta, večino pri temah povezanih s tovarno Salonit
Anhovo mi v tem času jemlje preveč energije za življenje in delo. Meni občina Kanal in svetniška
funkcija pomeni veliko in jo cenim. Meni pa tudi Salonit Anhovo pomeni veliko, ampak do njega čutim
več z zavedanjem kakšne negativne izkušnje, je bilo pozitivnih, veselih, srečnih trenutkov
neprimerljivo več in nočem namerno škodovati podjetju. Zato sem se odločil, da ostanem občinski
svetnik, ampak se bom o temah v povezavi s SA o njih distanciral, na način da o njih ne bom glasoval
do konca tega mandata, ker je prisotno pri meni preveč emocij, ki bi lahko vplivale v eno ali drugo
stran. Verjamem da sem s to potezo razočaral marsikoga ki je v meni videl neko upanje za naprej v
borbi proti SA, ampak to žal nisem jaz in ne morem igrati nekoga ki to ni. V vednost povem še to, da
sem do tega prišel sam, in nikoli nisem dobil nobene kuverte iz strani SA, ter prosim da se to tudi
spoštuje, ker je to moje realno stanje.
Županja Tina Gerbec je povedala, da so jo občinski svetniki že večkrat izzvali, da je v času volilne
kampanije obljubljala, da je potrebno od večjih gospodarskih subjektov, ki delujejo na območju
občine, zahtevati več. Reči mora, da je tisto, kar je pisala v svojem predvolilnem programu, ki se ji
je zdel izvedljiv in je to vas čas skušala zasledovati – cilje, ki si jih je tam zastavila in mora s ponosom
reči, da je veliko stvari tudi že uredila. Doseči skuša cilje, ki si jih je zastavila. Ampak malo je imela
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nad glavo tudi to, da je potrebno od večjih subjektov zahtevati več in na tem je ves čas tudi delala.
Tako, da sedaj sporoča, da je občina s podjetjem Salonit Anhovo d.d. sklenila namero, da bo podjetje
predvidoma do konca leta 2021 izvedlo rekonstrukcijo vodarne Močila. S tem bi se razbremenilo
občinski proračun za približno 1 mio €. Pogodba iz leta 2018 je namreč predvidevala, da mora
rekonstrukcijo izvesti Občina Kanal ob Soči. Takrat je bila sama občinska svetnica in je imela
pripombo tudi kot predsednica Odbora za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, da
je potrebno to vodarno reševati skupaj in tudi, da ne more občina vse financirati. Sedaj se je sklenilo
namero, da bo podjetje Salonit Anhovo d.d. financiralo obnovo vodarne Močila.
Svetnik Miha Čargo je imel tri kratka vprašanja. Najprej je povedal, da se je nanj obrnilo kar nekaj
krajanov Kanala glede kapelice nasproti Petrola v Kanalu. Ta je sedaj zaraščena in jo je potrebno
očistiti. Krajani Ložic so ga vprašali, ker so tam postavljeni reflektorji, ali je možno, da bi se žarnice
zamenjalo z LED žarnicami. Tretja stvar pa je povezana z zamenjavo jaška fekalij pred blokom na
Gregorčičevi ulici v Desklah. Stanovalci so na to že večkrat opozorili in tudi že plačevali. Tudi
upravnik – Fertis, naj bi občino že večkrat opozoril, naj ta problem rešijo, saj je to last občine.
Svetnik Jože Valentinčič (Lig) je najprej vprašal, kaj je s čistilno napravo v Ligu? Ali se na tem kaj
dela ali ne? Prav tako ga je zanimalo, kako je z vodo v Kostanjevici. Ali je mogoče, da bi se v tej vasi
zgradilo čistilno napravo kot je v Čolnici? Tam se bo namreč pojavil problem z vodo. Smiselno bi
bilo, da se to rešuje povezano. Vprašal je, kaj je z nakupom gasilskega vozila)to zanima tudi občane.
Po občini se namreč govori, da je bil tovornjak že plačan, a ni ne tovornjaka in tudi ne denarja. Kaj
je s tem?
Vinko Medvešček, vodja režijskega obrata je glede čistilne naprave v Ligu povedal, da o tem nima
veliko informacij. Več bo povedala občinska uslužbenka Kristina Marinič. Glede Kostanjevice je
povedal, da je prejel naročilo s strani vodstva občine, da pridobi ponudbo za projektno dokumentacijo
za komunalno infrastrukturo oziroma za ureditev vodovoda in kanalizacije. Pridobil je dve ponudbi.
Naročilo se bo izdelavo idejne zasnove, ki bo predstavljena krajanom. V tej projektni dokumentaciji
bo zajeta priprava pitne vode, misli, da vodohram nima velikih potreb po rekonstrukciji, obnovo
vodovoda, izvedba kanalizacije in čistilne naprave. Kar zadeva tip čistilne naprave misli, da se
rastlinske ne bo delalo. Predvsem zaradi izkušenj v Čolnici in na Močilah. Predlagana je ena druga.
Rastlinska čistilna naprava namreč prečisti odpadno vodo, ko je ta mehansko že prečiščena. Tudi,
ko je umazana, še vedno ne vsebuje trdih delcev. Ti se morajo nekje prej obsesti in ne gredo nikamor
in jih je potrebno odčrpavati ter peljati stran. Lahko je to potrebno črpati dvakrat na mesec, lahko pa
samo enkrat na leto. V Čolnici je problem zaradi težkega dostopa s tovornjakom.
Občinska uslužbenka Kristina Marinič je glede Liga povedala, da se je projekt malo ustavil in to
predvsem zaradi dejstva, ker imajo težave zaradi konfiguracije terena kam umestiti čistilno napravo.
Obstaja več variant, od tega, da bi mogoče morali biti dve ali da bi bilo črpališče. Problem
predstavljajo tudi "gmajne", kar je vezano na problem z lastništvom. Tako, da niso še našli optimalne
rešitve, kam čistilno napravo umestiti. Pogovor teče tudi glede same tehnologije. Dela pa se.
Svetnik Vladimir Kolmančič je glede gasilskega tovornjaka povedal, da naj bi se ga dodatno
nadgrajevalo. V ponedeljek naj bi bil končno v Kanalu. To informacijo je dobil danes.
Svetnik Bruno Colavini je imel predlog, glede na to, da so na 1. dopisni seji glasovali o predlogu
za najem prostorov Klubu kanalske mladine in je zato na dopisni seji tudi glasoval. Najema pogodba
naj bi bila poslana. Ima pa občina še dva mladinska kluba in prav je, da se tudi zanju to uredi. Tam
so namreč zapisane in pravice in dolžnosti. Tako bodo vsi klubi enakovredni.
Direktor Nejc Kumar je za konec povedal še, da se bodo glede projekta RUNE, 30. junija 2020 v
Desklah sestali s krajani. Termina sta, glede nastale situacije, dva. Krajani bodo imeli tam priložnost
vprašati vse, kar jih zanima.

Seja je bila zaključena ob 20.40.
Direktor občinske uprave
Nejc Kumar

Predsedujoča
Tina Gerbec
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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 11. redni seji, dne 18. 6. 2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se predlagani dnevni red.
-

na seji

Sklep 2:
Sklep o podelitvi priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020
- na seji
Sklep 3:
Sklep o zaprtju seje za javnost pri 3. toči o glasilu MOST in sicer pri Poročilu uredniškega odbora
glasila MOST o svojem delu in finančnem poslovanju ter posledični razpravi.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je sprejel predlog o zaprtju seje za javnost pri 3. točki o glasilu
MOST in sicer pri Poročilu uredniškega odbora glasila MOST o svojem delu in finančnem poslovanju
ter posledični razpravi, v prvi obravnavi.
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči razreši sedanje člane Uredniškega odbora glasila Most, ki je bil
imenovan s sklepom št. 9000-0003/2019-12, dne 3. april 2019.
Županja Občine Kanal ob Soči bo do naslednje seje občinskega sveta, skladno z 10. členom Odloka
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kanal ob Soči, ki je bil sprejet 6. maja 2003,
predlagala nove člane uredniškega odbora.
- na seji
Sklep 5:
Sklep o imenovanju člana v svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči ugotavlja, da županja in občinska uprava nista vršila pritiska na
člane uredniškega odbora glasila Most in nista izvajala cenzure, tako kot je bilo to objavljeno na
socialnih omrežjih.
- na seji
Sklep 7:
Pri zapisniku 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči se umakne oznako zaupno.
na seji
Sklep 8:
Pri zapisniku 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči se umakne oznako zaupno.
- na seji
Sklep 9:
Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 10:
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 11:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je seznanil z informacijo o izvedenih nalogah in ukrepih
Civilne zaščite Občine Kanal ob Soči v času razglašene epidemije COVID-19.
- na seji
Sklep 12:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme predlog Rebalansa proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
- na seji
Sklep 13:
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019.
- na seji
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Sklep 14:
Sklep o Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s
komunalnimi odpadki za leto 2020.
- Ta sklep velja takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2020.
Sklep 15:
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob
Soči.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Sklep 16:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 17:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in
športnih površin ter drugih objektov v uporabo.
- na seji
Sklep 18:
Občinska uprava Občine Kanal ob Soči naj prouči možnost organiziranja prireditev v šolskih objektih,
ko se v njih ne izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, z možnostjo prodaje hrane in alkoholnih
pijač.
- na seji
Sklep 19:
Sklep o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (JSMGG) za leto
2019 in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2020.
- na seji
-
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