OBČINSKI SVET

Proračun Občine Kanal ob Soči – I. branje

Predlog proračuna v I. branju je župan predložil občinskim svetnikom v gradivu 12. redne seje, ki je
bila sklicana za 24. november, vendar so občinski svetniki izglasovali sklep, da se je obravnava
predloga proračuna umaknila iz dnevnega reda. Predlog je obravnaval nadzorni odbor na svoji seji
dne 21.11.2011-zapisnik v prilogi.
Dne 05.12.2011 so predstavniki političnih strank na koordinaciji do gradiva za predlog proračuna v I.
branju podali sledeča stališča:
Marko Bucik:
− Trg Kontrada: ob obnovi trga bi se bilo dobro pri pogajanjih za služnosti s posameznimi
lastniki dogovoriti za ureditev delov fasad (severna fasada od Blažič ca. 60-70 m2, 30-40 m2
fasade od Rutar),
− Komisija za ceste naj uvrsti tudi razširitev poti v Loge (2 odseka),
− Za obeležje 60. obletnice DU Kanal predvideti 2.000 EUR.
Hasib Brdar:
− poiskati rešitve in nameniti sredstva za parkirne prostore v Desklah,
− sredstva za razpise za programe društev – opraviti bi bilo treba revizijo porabe sredstev,
− Deskle, pri »Napoleonovem mostu« postaviti svetilko JR, prav tako osvetliti parkirišča med
bloki,
− zimska služba – nabava »rolbe« za čiščenje pločnikov.
Milenka Pavlin:
− v investicijsko-vzdrževalna dela na občinskih cestah uvrstiti preplastitev odseka Cesta Lig –
Markiči dolžine 1900 m; prisotni na koordinaciji so sicer dali prednost razširitvi ovinka od
Britofa do bivšega mejnega prehoda.
Slavko Jereb:
− ureditev parkirišč okoli blokov v Desklah (odkup zemljišč,..),
− Plave-brežina ob cesti, proti cerkvi potrebna sanacije
− G. Deskle-dokončati kanalizacijske priključke,
− JR, nekje preveč, nekje je ni (napr. Plave od Koncuta do železniške postaje),
− za izdelavo projektne dokumentacije nameniti več denarja,
− vas Čolnica (vodovod, kanalizacija, KČN, ceste, katerih sedaj ni mogoče niti strojno plužiti,
predvideti odkup zemljišč, tudi za kontejnersko mesto).
Klemen Stanič:
− zmanjšati sredstva za vzgojo, preventivo, zdravstvo (podobna predavanja se izvajajo že vrsto
let),
− povečati sredstva in opredeliti, kaj se bo izvajalo na področju investicijskega vzdrževanja cest
(predlog Komisije za ceste),
− organizirati sestanek v Krajevni skupnosti Anhovo-Deskle na temo vodni viri za vodooskrbo,
− Obrtna cona v občini Kanal ob Soči.

Ivan Križnič:
− zamenjava a/c cevi na vodovodih v Kanalu, v Bodrežu,
− Plave, ob glavni cesti G2-103: reševati oskrbo z vodo ali z napajanjem iz nove vrtine ali urediti
obstoječi vodovod (motnost po deževju),
− urediti Ajba-avtobusno postajališče in uvoz v Ajbo,
− vključiti novo postavko : EKOLOGIJA, za začetek vsaj ca. 5.000 EUR (meritve),
− vključiti izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcija ceste Gorenja Vas-Krstenice(Anhovo), in delne preplastitve, na mestih, kjer je cesta že razširjena (od Krstenic proti Gorenj
vasi),
− vzdrževalna dela na vodovodu: Vodovod Krstenice, zmontirati ca 150 m cevi,
− pobuda za iskanje možnosti koriščenja biomase.
Predstavniki političnih strank so se dogovorili, da gradivo, predloženo svetnikom za 12. redno sejo za
obravnavo v I. branju ostane nespremenjeno.
Predlagam, da občinski svetniki po zaključeni obravnavi sprejmejo sklep:
Občinski svet sprejme sklep, da se potrdi predlog proračuna - 1. branje s predlogi in pripombami in
da se predlog proračuna javno razgrne v času od 16.12.2011 do 10. 01.2012.
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