Prejete pripombe na predlog proračuna 2021 do torka, 1.12.2020 do 12. ure

1. Klemen Vinazza, Morsko – vprašanje v zvezi z uvrstitvijo izgradnje
kanalizacije in priklopa na čistilno napravo Kanal za južni del vasi Morsko.
2. PGD Avče - pojasnilo na pripombo svetnika Simeona Kodelje na sredstva za
nakup cisterne za prevoz vode za PGD Avče.
3. Jan Križnič, Krstenica 5, Kanal – predlog za uvrstitev postavke za »pripravo
projektne dokumentacije za izgradnjo povezovalnega vodovoda vodovodnega
sistema Mrzlek in KS Anhovo-Deskle« v proračun 2021.
4. EKO Anhovo in dolina Soče
– »na postavki »Oskrba z vodo« naj se zagotovi sredstva v višini
50.000 EUR za izdelavo potrebe projektne dokumentacije za izvedbo
projekta priključitve večine naselij v KS Anhovo-Deskle na vodovodni
sistem Mrzlek«.
- v proračunu za leto 2021 naj se »zagotovi potrebna finančna
sredstva za ureditev kanalizacijskega sistema s priklopom na čistilno
napravo za naselje Anhovo«.
5. Družina Kitaljević – v proračun za leto 2021 naj se »na postavki »Oskrba z
vodo« zagotovi finančna sredstva za izdelavo potrebne projektne
dokumentacije za izvedbo projekta priključitve večine naselij v KS AnhovoDeskle na vodovodni sistem Mrzlek (ali katerikoli drugi izvirski vodni vir in ne iz
Soče)«.
6. Maja Križnič, Krstenica 5, Kanal – »Pozivam, da se v proračun Občine
Kanal ob Soči doda postavko za pripravo projektne dokumentacije za
izgradnjo povezovalnega vodovoda vodovodnega sistema Mrzlek in KS
Anhovo-Deskle in zagotovi potrebna sredstva za zagon projekta«.
7. Krajevna skupnost Ročinj-Doblar
– pobuda, da se v proračunu za leto 2021 zagotovi sredstva za nakup
nepremičnin na parcelnih številkah 359 in 360 v k.o. 2265 Ročinj za
pridobitev dodatnih parkirnih mest v vasi Ročinj.
-

pobuda, da se v proračunu za leto 2021 zagotovi sredstva (ocenjena
višina 3.600 EUR) za namestitev prezračevalnega sistema v kletnih
prostorih Doma Valentina Staniča v Ročinju.

8. Mladinski klub Kanal – predlog, da se v proračun za leto 2021 uvrstijo
sredstva za sanacijo tlaka v prostorih Mladinskega kluba Kanal (preveriti
morebitno vlago v tlaku, ugotoviti izvor le-te, zadevo sanirati, zbrusiti tlak ter
ponovno premazati z epoksidnim premazom).

