OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0008/2019
Datum: 24. oktober 2019
ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki je bila v četrtek, 24. oktobra 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 (prišel pri 1. točki
dnevnega reda), Andrej Valentinčič, Simeon Kodelja, Jože Valentinčič (Lig), Miha Čargo, Peter
Nanut, Bruno Colavini in Ivan Križnič
Odsotna člana občinskega sveta: Matjaž Berlot in David Bavdaž
Ostali prisotni:
Tina Gerbec, županja, Nejc Kumar, direktor občinske uprave, mag. Manuela Varljen, direktorica
podjetja IB Studio d.o.o. (pri 4. točki dnevnega reda), Žiga Švegelj, direktor podjetja Studio okolje
d.o.o. (pri 2. točki dnevnega reda) in Mitja Skubin, direktor podjetja ARHISTUDIO d.o.o.(pri 4. točki
dnevnega reda). Na seji so bili prisotni tudi naslednji občani: Miha Stegel ter predstavniki EKO
Anhovo in dolina Soče: Bogomir Bavdaž, Lilijana Pulec in Stanko Markič.
Novinarji: Valter Pregelj, RTV SLO, Erika Koncut, Radio Robin, Nicolas Vanek, Primorski val,
Ambrož Sardoč. Primorske novice in Mojca Dumančič, RTV SLO
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.
Županja je za sejo predlagala naslednji dnevni red:
1. Seznanitev in sklepanje o odstopu svetnikov Matjaža Berlota in Davida Bavdaža.
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Razprava in sklepanje o izvedbi neodvisnih meritev kakovosti zraka v Občini Kanal ob Soči
in predstavitev prejetih ponudb.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor Občinske uprave Občine Kanal ob Soči.
3. Razprava in sklepanje o predstavitvi potencialne turistične cone v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: Andrej Valentinčič, podžupan Občine Kanal ob Soči.
4. Razprava in sklepanje o potencialni obrtni coni v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor Občinske uprave Občine Kanal ob Soči.
Predsedujoča je povedala, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v skladu
s poslovnikom, predlagala razširitev prve točke dnevnega reda dnevnega reda. Prva točka –
Seznanitev in sklepanje o odstopu svetnikov Matjaža Berlota in Davida Bavdaža naj se razširi z
imenovanjem nadomestnih članov v dva odbora in sicer Odbora za okolje in prostor ter varstvo
okolja ter Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
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Glasovalo je 14 svetnikov. S 13 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red.
K 1. točki dnevnega reda.
Seznanitev in sklepanje o odstopu svetnikov Matjaža Berlota in Davida Bavdaža.
Poročevalec:Risto Djurić, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Ivan Križnič, Risto Djurić, Simeon Kodelja,
Peter Nanut, Bruno Colavini in Jože Valentinčič (Lig).
Svetniki so po končani razpravi najprej glasovali o seznanitvi z odstopom dveh svetnikov.
Glasovalo je 15 svetnikov. S 14 glasovi ZA in 1 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z odstopom svetnikov Matjaža Berlota in Davida
Bavdaža ter ugotovi prenehanje mandatov za svetnika Matjaža Berlota in Davida Bavdaža. Sklep
nato posreduje Občinski volilni komisiji.
2.
Sklep velja takoj.
Svetniki so nato, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, glasovali tudi
o zamenjavi članov delovnih teles občinskega sveta. Predsednik komisije Risto Djurić je
povedal, da je prav, da občinske svet deluje v polni sestavi že zaradi samega sprejema proračuna.
4. točka 108. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči določa, da mora biti izjava
o odstopu dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija pa je
hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v delovnih
telesih sveta dolžna predlagati svetu novega kandidata. Skladno s poslovnikom se je komisija
odločila, da v Odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja namesto Matjaža Berlota imenuje
Jožeta Valentinčiča (Lig), v Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa
namesto Davida Bavdaža Aleksandra Štruklja.
Svetnika Bruno Colavini in Simeon Kodelja sta bila mnenja, da se nove člane imenuje samo
začasno, dokler občinski svet ne bo ponovno v celotni sestavi. Svetniki so nato najprej glasovali o
njunem predlogu. Predlagala sta naslednji
SKLEP
V Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja se namesto Matjaža Berlota začasno imenuje
Jožeta Valentinčiča, v Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa se
namesto Davida Bavdaža začasno imenuje Aleksandra Štruklja.
Za sklep je glasovalo je 15 svetnikov. S 5 glasovi ZA in 10 PROSTI naslednji sklep ni bil sprejet.
Ker sklep ni bil sprejet so svetniki nato glasovali o sklepu, ki ga je predlagala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Glasovalo je 15 svetnikov. Z 10 glasovi ZA in 4 PROTI so sprejeli naslednji
SKLEP
V Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja se namesto Matjaža Berlota imenuje Jožeta
Valentinčiča, v Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa se namesto
Davida Bavdaža imenuje Aleksandra Štruklja.
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K 2. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o izvedbi neodvisnih meritev kakovosti zraka v Občini Kanal ob Soči
in predstavitev prejetih ponudb.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor Občinske uprave Občine Kanal ob Soči. Obrazložitve je podal
Žiga Švegelj, direktor podjetja Studio okolje d.o.o.
Predsedujoča je nato odprla razpravo, v kateri so razpravljali Peter Nanut, Bruno Colavini, Ivan
Križnič, Grega Velušček, Marko Bucik, Andrej Valentinčič, Jože Valentinčič (Lig), Miha Čargo,
Risto Djurić in Simeon Kodelja.
Po končani razpravi so svetniki glasovali. Glasovalo je 15 svetnikov. s 13 glasovi ZA in 1 PROTI so
sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kanal ob Soči predlaga, da se v proračunu za leto 2020 zagotovi sredstva za
izvedbo neodvisnih meritev kakovosti zraka v Občini Kanal ob Soči.
K 3. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o predstavitvi potencialne turistične cone v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: Andrej Valentinčič, podžupan Občine Kanal ob Soči.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so razpravljali Risto Djurić, Ivan Križnič, Andrej
Valentinčič, Marko Bucik in Peter Nanut.
Svetniki so po opravljeni razpravi opravili glasovanje. Glasovalo je 15 svetnikov. s 15 glasovi ZA so
sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani s potencialno turistično cono v občini Kanal ob
Soči in potrdi izvajanje nadaljnjih aktivnosti.
2.
Sklep velja takoj.
K 4. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o potencialni obrtni coni v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec: Nejc Kumar, direktor Občinske uprave Občine Kanal ob Soči. Obrazložitve sta
podala mag. Manuela Varljen, direktorica podjetja IB Studio d.o.o. in Mitja Skubin, direktor podjetja
ARHISTUDIO d.o.o.
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri je razpravljal Marko Bucik, Peter Nanut, Ivan Križnič,
Miha Čargo in Risto Djurić.
Po opravljeni razpravi, so svetniki opravili glasovanje. Glasovalo je 15 svetnikov. S 15 glasovi ZA
so sprejeli naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrdi, da občinska uprava nadaljuje z aktivnostmi v zvezi z
vzpostavitvijo obrtne cone v občini Kanal ob Soči na lokaciji Anhovo. OPPN, ki je sedaj v pripravi
se razširi še z zemljiščem, parc. št. 1522/47 k. o. Anhovo, v lasti Občine Kanal ob Soči, ki je sedaj
iz OPPN-ja izvzeto.
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2.
Sklep velja takoj.

Seja je bila zaključena ob 20.

Predsedujoča
Tina Gerbec

Zapisala:
Valentina Velišček

-

Priloge:
lista prisotnosti
Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Na 2. redni seji, dne 24. 10. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 1:
Potrdi se predlagani dnevni red.
- na seji
Sklep 2:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani z odstopom svetnikov Matjaža Berlota in Davida
Bavdaža ter ugotovi prenehanje mandatov za svetnika Matjaža Berlota in Davida Bavdaža. Sklep
nato posreduje Občinski volilni komisiji.
- na seji
Sklep 3:
V Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja se namesto Matjaža Berlota imenuje Jožeta
Valentinčiča, v Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa se namesto
Davida Bavdaža imenuje Aleksandra Štruklja.
- na seji
Sklep 4:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči predlaga, da se v proračunu za leto 2020 zagotovi sredstva za
izvedbo neodvisnih meritev kakovosti zraka v Občini Kanal ob Soči.
- na seji
Sklep 5:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se seznani s potencialno turistično cono v občini Kanal ob
Soči in potrdi izvajanje nadaljnjih aktivnosti.
- na seji
Sklep 6:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči potrdi, da občinska uprava nadaljuje z aktivnostmi v zvezi z
vzpostavitvijo obrtne cone v občini Kanal ob Soči na lokaciji Anhovo. OPPN, ki je sedaj v pripravi
se razširi še z zemljiščem, parc. št. 1522/47 k. o. Anhovo, v lasti Občine Kanal ob Soči, ki je sedaj
iz OPPN-ja izvzeto.
na seji
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