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Zavod za zeleni razvoj Soške doline
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji zadnji seji z veliko večino glasov prižgal
zeleno luč za ustanovitev Zavoda za zeleni razvoj Soške doline. Izhodišča za zavod, ki
ga za začetek ustanavljata občina in Salonit Anhovo, so nastala znotraj »Krovne
pogodbe o sodelovanju pri pripravi projekta vzpostavitve muzejske in turistične dejavnosti
s področja energetike in železnic«, ki združuje razvojne iniciative na območju med
Tolminom, Kanalom in Novo Gorico. Najbolj perspektivne pobude bodo umeščene v
Regijski razvojni program do leta 2027.
Krovna pogodba je prva pogodba na ravni regije, ki je na dveh ravneh aktivno povezala
lokalne skupnosti, v tem primeru občine Kanal ob Soči, Tolmin in Mestno občino Nova
Gorica, da so uskladile svoje razvojne priložnosti pri pripravi Regionalnega razvojnega
programa. Hkrati predstavlja tudi prvi primer aktivnega sodelovanja med gospodarstvom in
občinami, saj so jo poleg Salonita podpisala tudi podjetja Elektro Primorska, E3, SENG in
Slovenske železnice.
Tudi zato se Občina Kanal ob Soči in Salonit Anhovo že ob ustanovitvi nadejata, da se jima
bodo kmalu pridružili še drugi partnerji, ki bodo v vsebinskih izhodiščih zavoda prepoznali
svojo vlogo. Zavod za zeleni razvoj Soške doline bo svoje delovanje v prostoru širil
postopoma in po korakih glede na izhodišča, ki jih bo dobil od ustanoviteljev. Podžupan
Andrej Valentinčič je po seji povedal: »Ustanovitev zavoda za zeleni razvoj, je smiselna
zaradi kratkoročnih in dolgoročnih pozitivnih finančnih in razvojnih učinkov v sami občini.
Projekti, ki bodo v bodoče financirani iz strani države, kakor tudi iz EU podpirajo takšen
način partnerskega delovanja.« Drugi podžupan, Marko Bucik pa ga je nadgradil: »Če
želimo napredek občine je zavod krvavo potreben za iskanje evropskih sredstev, ki bodo
omogočala razvoj in s tem nudila ugodnejše bivalne razmere našim občanom. Ne
izgubljajmo časa, saj čas je denar. Prevzemimo odgovornost za našo občino, če jo imamo ja
radi.«

Gotovo bo ena prvih vrzeli, ki jih bo zapolnil, črpanje EU in nacionalnih sredstev, pri
katerem lokalna skupnost do zdaj ni bila tako uspešna, kot bi lahko bila. V novih razvojnih
perspektivah EU in Evropske komisije so jasno definirana navodila za pot k zelenemu
prehodu. V okviru poglavij o obnovljivi energiji, ki je ključna za omenjeni zeleni prehod, bo
novoustanovljeni zavod iskal rešitve na področju sonca in toplotne energije tudi z
oblikovanjem energetske skupnosti. »V zadnjih letih je bila Občina Kanal ob Soči na samem
repu po višini črpanja evropskih sredstev«, je opozorila županja Občine Kanal ob Soči Tina
Gerbec in dodala, da »evropski zeleni dogovor, Sklad za inovacije in Sklad za okrevanje EU
namenjata ogromno denarja za območja kot je Soška dolina.« Take oblike upravljanja z
energetskimi sistemi so nova priložnost za gospodarske družbe, občino pa tudi za njene
občane. Toliko bolj, ker EU obveze omenjajo prilagajanja v smeri zelenega prehoda v vseh
sektorjih znotraj držav članic, od gospodarstva, do regij in lokalnih skupnosti. »Zame, kot
občana, je bolj pomembno, da je to projektna pisarna z osebjem usposobljenim za
ustvarjanje projektov ter iskanje virov za investicije. V času, ko je na vidiku nova evropska
perspektiva je potrebno imeti nekoga, ki bo ves čas spremljal stanje, pravočasno pripravljal
projekte in jih prijavljal na razpise. Prepričan sem, da mora biti za uspešno črpanje
državnih in evropskih sredstev imenovan nekdo, ki počne samo to in ima pripravljene
podlage, da lahko kandidira za sredstva v danem trenutku. Zavod, ki ga ustanavljamo s
partnerjem je definitivno prava stvar, ki mora čim prej zaživeti,« pa je pokomentiral
občinski svetnik Risto Djurić.
Občina Kanal ob Soči in Salonit imata na industrijskem območju Anhovo izredno priložnost
preoblikovati degradirani prostor v obrtno cono, ki bo dala zagon razvoju podjetništva.
Danes industrijski prostor bo dobil s projekti, ki jih bo izvajal Zavod za zeleni razvoj Soške
doline, novo vrednost. Infrastruktura bo omogočala uvajanje novih poslovnih programov in
uveljavljanje inovativnih podjetniških pobud. Občinski svetnik Grega Velušček, ki tudi vodi
odbor za gospodarstvo, pa je sklenil: »Ustanovitev zavoda je ena od možnih rešitev za
spodbuditev razvoja občine na tistih področjih, kjer je jasno, da zaostajamo za drugimi.
Prednost je, da k zavodu lahko pristopijo vsi tisti gospodarski subjekti, ki bi k razvoju želeli
prispevati svoj delež. Opažamo negativne vplive preteklih dejavnosti, zato je prav, da jih
zdaj poskusimo vsaj zmanjšati. Menim pa, da jih lahko odpravimo, saj naj nadaljnji razvoj
temelji na okoljsko sprejemljivih praksah in tehnologijah.«

