PRIPOMBE SVETNIKOV NA PREDLOG PRORAČUNA 2022
na 20. redni seji občinskega sveta dne, 18.11.2021

Občinski svetniki Občine Kanal bo Soči so na svoji 20. redni seji dne, 12.11.2021
obravnavali predlog proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022 in podali svoje pripombe.
Županja je najprej predstavila predlog proračuna občine za leto 2022. Občinski svet je tudi
seznanila, da je Državni zbor potrdil dva amandmaja, ki zagotavljata sredstva za povezavo
vodovoda Deskle na Mrzlek in za izvedbo investicije v vodovod Ilovica in Koprivišče.
Zahvaljuje se vsem, ki so pripomogli k pridobivanju glasov za sprejetje teh amandmajev,
predvsem občinskim svetnikom iz vrst parlamentarnih strank za pripravo skupnega poziva
strankam, iz katerih prihajajo občinski svetniki. Občina že dela na projektu povezave
vodovoda na Mrzlek, potrebno pa je najprej pridobiti dokumentacijo in gradbeno dovoljenje.
Občina bo na tem intenzivno delala, vendar bo to prav gotovo nekaj časa trajalo. Za
vodovodni sistem Ilovica in Koprivišče sta gradbeni dovoljenji že pridobljeni, zato bo izvedba
enostavnejša.
Predsednik odbora za gospodarstvo Grega Velušček je podal mnenje odbora:
-

Odbor je na svoji seji dne, 16.11.2021, obravnaval predlog proračuna, prejel s strani
občinske uprave odgovore na vprašanja odbornikov in sprejel sklep, da občinskemu
svetu predlaga, da sprejme predlog proračuna z vsemi pripombami in ga da v javno
razpravo.

Svetnik Risto Djurić:
Pove, da so sredstva za povezavo vodovoda na Mrzlek že v predlogu občinskega proračuna
za leto 2022. Opozori pa, da je težko govoriti o izvedbi v letu 2022, ker je potrebno pripraviti
dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje, kar zahteva svoj čas, ter da je ocena
investicije v višini 1.200.000 EUR prenizka. Ko bo dokumentacija pripravljena, bo pridobljena
realna ocena, ki pa bo zagotovo višja in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Ni dovolj,
da se izvede samo priključek na Mrzlek, vprašanje je, na kakšen način se bo z vodovodom
povezalo naselja Deskle, Anhovo, Robidni Breg.
Svetnik Jože Valentinčič, Deskle:
V predlogu proračuna za leto 2022 je potrebno zagotoviti 25.000 EUR za pokritje tržnice v
Desklah.
Svetnik Miha Čargo:
V Desklah naj se zagotovi še en bankomat, ker ni banke, ni občinske blagajne, obstoječi
bankomat je stalno v okvari.
V proračun 2022 naj se umesti 25.000 EUR za ureditev parkirišč na Gregorčičevi ulici v
Desklah. Predlog rešitve je že podal.
Potrebno je zamenjati razsvetljavo na tenis igrišču v Desklah in v Ložicah z LED svetilkami,
ker bomo z zamenjavo prihranili pri elektriki.

Svetnik Risto Djurić je pozval občinskega sodelavca Boruta Jermola, da predstavi
investicijo povezave vodovoda na Mrzlek.
Sodelavec za investicije Borut Jermol je predstavil variante izvedbe vodovoda in oceno
stroškov po posamezni varianti.
Svetnik Gregor Velušček:
Denar od države za investicije v vodovode je odobren in ga je potrebno sprejeti ter investicije
izvesti.
Replika na svetnika Valentinčiča in Čarga: svetniki niso samo za svoj volilni okraj, ampak za
vso občino in tako bi morali tudi delovati. Potrebno je pogledati, koliko sredstev v predlogu
proračuna je namenjenih za kateri kraj. Svetniki bi morali biti pošteni do vseh občanov in
gledati potrebe vseh.
Predlaga, da se v predlog proračuna za leto 2022 umesti sredstva za začetek ureditve
zazidalnega kompleksa v Morskem, da se zagotovi zazidalne parcele za novogranje.
Podžupan Marko Bucik:
Predlog proračuna je dobro pripravljen, se bo pa z rebalansom stvari planiralo natančneje.
Predlaga, da se glede na to, da je država odobrila denar za investicijo povezave vodovoda
na Mrzlek, zagotovi dodatnih 300.000 EUR s strani občine v proračunu 2022 in prepusti
izvedbo investicije Goriškim vodovodom, ki imajo na tem področju izkušnje. Z vodovodom
bodo oni tudi upravljali in občini zaračunali vodo.
Replika na svetnika Veluščka: Preseči je potrebno delitev na Kanal in Deskle. Tržnica v
Desklah je tudi prostor druženja, zato si zaslužijo urejeno tržnico. Glede ureditve parkirišča
na Gregorčičevi ulici pa misli, da ima krajevna skupnost dovolj sredstev, da s soglasjem
občine to izvede.
Proračun bo podprl in bdel na izvajanjem.
Županja je pojasnila, da bodo sredstva z državne prišla na občino in bo vodovod v lasti
občine.
Replika svetnik Gregor Velušček: On ni govoril o delitvi na Kanal in Deskle, ampak na
upoštevanje potreb vseh občanov v občini.
Replika podžupan Marko Bucik: Strinja se, da bo infrastruktura last občine, vendar bo
voda prišla z Mrzleka, občina naj financira, izpeljejo pa naj Goriški vodovodi.
Svetnik Ivan Križnič:
Danes je vesel dan za njega in celo občino. Sredstva za investicije v povezavo vodovoda na
Mrzlek in za Kal so s strani države zagotovljena, skupaj bo prišlo v občino 2.800.000 EUR.
Zahvala gre vsem, ki so si prizadevali za pravo smer, občinskim svetnikom, tudi civilnim
iniciativam iz naše občine in novinarjem, ki so se zavzeli za to. Izvedba investicije ga ne
skrbi, ali jo bo peljala občina ali Goriški vodovodi, mogoče pa bi bilo bolje, da jo peljejo

Goriški vodovodi v sodelovanju z režijskim obratom. V kratkem času je potrebno izpeljati
dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in razpis.
Predlaga, da se drugo branje proračuna opravi čim prej, da se ta sredstva umesti v proračun.
Županja pojasni, da to ni mogoče zaradi postopka sprejemanja proračuna, ki zahteva
najmanj 15 dnevno javno razpravo na predlog proračuna.
Svetnik Križnič predlaga, da se v naslednjem tednu opravi ponovno prvo branje proračuna,
s katerim bi umestili tudi državna sredstva.
Županja pojasni, da to ni mogoče, zaradi časovnice sprejemanja proračuna. Po predvideni
zdajšnji, bo drugo branje 23. decembra, in bo proračun sprejet pred 1.1.2022.
Svetnik Križnič predlaga, da se 10.000 EUR nameni za investicijsko vzdrževanje za
ambulanto v Desklah iz plačnih najemnin, kot je v pogodbi zapisano.
Županja prosi občinsko sodelavko Metodo Humar, da pojasni postopek sprejemanja
proračuna.
Občinska sodelavka Metoda Humar pojasni, da je sprejemanje proračuna dvostopenjsko,
najprej se sprejme predlog, nato dopolnjen predlog. Po poslovniku, ki so ga za občinski svet
sprejeli občinski svetniki, se po sprejetem predlogu proračuna opravi najmanj 15 dnevna
javna razprava, v kateri lahko vsi občani podajo svoje predloge. Občinska uprava tudi
potrebuje določen čas, da gradivo za sprejem proračuna pripravi, nemogoče pa je proračun
obravnavati že v naslednjem tednu, ker bi morali svetniki po poslovniku gradivo prejeti en
teden pred obravnavo.
Svetnik Aleksander Štrukelj:
V proračunu ga moti, da ni zapisna pri urejanju dokumentacije za vodovode dokumentacija
za Testene-Mešnjak, ker je v proračunu za leto 2021 bila. Naj se to zapiše, da bodo ljudje
videli.
Predlaga, da se naprej ureja dokumentacije za vodovode proti Levpi in Seniškemu Bregu, da
se v letu 2023 lahko že začne izvedba proti Seniškemu Bregu.
Predlaga, da se v proračunu 2022 zagotovi 2.500 EUR za tamponiranje ceste Hoje-Črni
Kras.
Županja prosi občinskega sodelavca Boruta Jermola, da pojasni zadevo z vodovodom
Testeni-Mešnjak.
Občinski sodelavec Borut Jermol pojasni, da pravnica pregleduje služnostne pogodbe in
jih bodo po pregledu poslali lastnikom parcel v podpis. Nato se bo pridobivalo gradbeno
dovoljenje.
Direktor občinske uprave pojasni, da je projektna dokumentacija že naročena.
Svetnik Vladimir Kolmančič:
Predlaga, da se v proračunu zagotovi 25.000 EUR za ureditev parkirišča pred šolo v Kalu,
ker prihaja tam dnevno do težav, zaradi parkiranja.

Vodovod Testeni-Mešnjak: Ko se je lani zagotovilo sredstva za investicijo v vodovod Testeni,
so vikendaši zahtevali, da se premakne trasa vodovoda, prišlo pa je do težave na parceli
enega od pobudnikov, kjer se je trasa ustavila. Županja je vztrajala na prvotni trasi, za kar se
ji zahvaljuje.
Svetnica Anastazija Makorič Bevčar:
Presrečna je, če bodo v Državnem zboru sprejeli proračun. Na občino bodo prišla sredstva,
da bodo ljudje zadovoljni tako v hribih, kot oni v Desklah, Anhovem, Robidnem Bregi in
Močilah. Stanje je urgentno, da bodo končno dobili vodo, kot si jo zaslužijo. Podpira predlog
podžupana Bucika, da se doda dodatna sredstva za izvedbo investicije.

Županja: Občinskemu svetu bo predlagala sklep, da se oblikuje gradbeni odbor za
spremljanje in nadziranje izvedbe investicije v povezavo na vodovod Mrzlek, v katerem bo
predstavnik Liste za zdravje in kakovost bivanja, predstavnik Eko Anhovo in dolina Soče in
predstavnik Krajevne skupnosti Deskle-Anhovo, podprt pa bo s strani občinske uprave.
Odbor bo sodeloval pri pripravi dokumentacije, služnosti in javnem razpisu.

Svetniki so o predlogu proračuna glasovali, ga potrdili z 11 glasovi ZA, nobenim
PROTI in enim vzdržanim glasom.

Pripravila: Metoda Humar

Kanal, 19.11.2021

