OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Številka: 9000-0006/2021
Datum: 2. junij 2021

ZAPISNIK
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči z dne 2. 6. 2021
Dosegljivi občinski svetniki: Risto Djurić, Lara Lovišček, Simon Prinčič, Vladimir Kolmančič,
Andrej Valentinčič, Grega Velušček, Marko Bucik, Jože Valentinčič (Deskle), Aleksander
Štrukelj, Simeon Kodelja, Jože Valentinčič (Lig), Miha Čargo, Peter Nanut, Bruno Colavini,
Anastazija Makorič Bevčar in Valentina Bevčar Stanič.
Sejo je sklicala županja Občine Kanal ob Soči, Tina Gerbec, dne 25. maja 2021.
DNEVNI RED:
1. Razprava in sklepanje o Statutu Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.
2. Razprava in sklepanje o predlogu za selitev sej Občinskega sveta občine Kanal ob
Soči v času koronavirusa.
Skladno z 2. odstavkom 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči je bilo
ugotovljeno, da je dopisna seja sklepčna, saj je od 25. maja 2021 do 2. junija 2021, do 12.
ure, potrdilo vročitev in glasovalo sedemnajst svetnikov občinskega sveta. Enajst svetnikov
je glasovalo po e-pošti, šest pa jih je glasovalo po telefonu.
3. odstavek 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči določa, da je
predlog sklepa, o katerem se glasuje na dopisni seji sprejet, če je večina članov sveta
izrazila svojo voljo »ZA« predlog sklepa.
K 1. točki dnevnega reda.
Razprava in sklepanje o Statutu Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.
Svetniki so glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme Statut Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.
2.
Sklep velja takoj.
Iz rezultatov glasovanja je ugotovljeno, da je predlagani sklep sprejet, ker je 14. svetnikov
glasovalo ZA (14 glasov ZA), 3 svetniki pa so glasovali PROTI (3 glasovi PROTI).
K 2. točki dnevnega reda
Razprava in sklepanje o predlogu za selitev sej Občinskega sveta občine Kanal ob
Soči v času koronavirusa.

1

Županja Tina Gerbec in svetnik Grega Velušček sta podala predlog, da bi v času trajanja
omejitev organizirali seje občinskega sveta na različnih lokacijah in ne zgolj v večnamenski
dvorani v Kanalu.
Z vidika delovanja občinskega sveta in priprave prostora to ne bi predstavljalo bistvene
spremembe. Lahko pa bi imelo velik simbolični pomen in v skladu s tem bi bilo smiselno na
takšno sejo povabiti tudi predsednika KS, v kateri poteka seja (v kolikor bi to dopuščale
razmere).
Svetniki so nato glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se strinja s predlogom, da se v času trajanja omejitev
(COVID-19) organizira seje občinskega sveta na različnih lokacijah in ne zgolj v
večnamenski dvorani v Kanalu.
2.
Sklep velja takoj.
Iz rezultatov glasovanja je ugotovljeno, da predlagani sklep ni bil sprejet, ker je 14 svetnikov
glasovalo PROTI (14 glasov PROTI), 3 svetniki pa so glasovali ZA (3 glasovi ZA).
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