Odgovore na pripombe občinskih svetnikov, dane na 1. branje proračuna, ki jih v predlogu za 2.
branje nismo upoštevali oziroma nekatera dodatna pojasnila na predloge in pripombe:
•
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Trg Kontrada – v proračunu 26.000 EUR ni nič. Odgovor: V letu 2010 je v proračunu strošek
za izdelavo PGD, PZI dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja (služnosti,
stavbne pravice), v NRP je načrtovano urejanje trga v letu 2011, dokončanje v 2012.
Športni objekti – okolica ŠD Kanal ni urejena – Kanal degradira. Rekonstrukcija stare
telovadnice služi vsem – tudi okolici – sprašuje, kaj pomeni znesek v proračunu –ali je to
nadaljevanje?
Odgovor: V proračunu je strošek za nabavo opreme vezane na učilnice in sredstva za odpravo
pomanjkljivosti za tehnični pregled in uporabno dovoljenje za rekonstruiran del telovadnice za učilnice. V letu 2010 se doreče kvaliteta in obseg opreme večnamenske dvorane z
bodočimi uporabniki (šola, AGO, PD Kanal, KS Kanal) in upravljanje objekta po dokončanju,
rekonstrukcijo načrtujemo dokončati v letu 2011.
Poti, ki so bile vključene v proračun 2010 z amandmaji, se niso uredile.
Odgovor: Uredila se ni cesta v Loge, zato ker so se sredstva, ki so bila predvidena za izvedbo
porabila za ureditev parkirišča v Gradu v Kanalu.
Zemljišča, ki so v občinski lasti, je treba opremiti in prodati za novogradnje. Odgovor: V
proračunu so sredstva za izdelavo idejnih projektov in investicijske dokumentacije za
komunalno opremo stavbnih zemljišč Morsko.
Zakaj se ne zgodi, da imajo vse investicije, ki jih predlaga KS, prednost? (npr. avtobusno
postajališče v Ajbi)
Odgovor: Ureditev avtobusnih postajališč v Ajbi se je zaustavilo, zaradi odkupov parcel.
Predhodno mora DRSC urediti lastništva.
Večnamenski objekt Avče se uvršča v proračun; druge stvari gredo iz proračuna in NRP
(vodovod Čargova, telovadnica Kanal, 2. faza…):
Odgovor: Vodovod Čargova je v proračunu 2010, večnamenski objekt Avče – je v proračunu
in NRP skladno s prijavo na Ukrep 322 glede sofinanciranja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in s sprejetim sklepom občinskega sveta za DI-IP.
Rekonstrukcija ceste do Gor. Vasi – ponovno iz proračuna, čeprav je bilo že dogovorjeno, da
se bo delala skupaj z vodovodom in obenem bi se na ta vodovod priključeval tudi vodovod
Pečno.
Obrazložitev: Za rekonstrukcijo ceste v Gorenjo Vas je izdelana projektna dokumentacija in
ocena vrednosti naložbe, za pridobitev gradbenega dovoljenja pa bi morali rešiti lastništvo
zemlje in obstoječega vodohrama. Po predhodno izvedeni parcelaciji se je treba z lastnikom
dogovoriti za odkup le-tega in pridobiti dovoljenje za poseg v prostor. Glede na visoko
ocenjeno vrednost (stroški rekonstrukcije ceste, vodovoda, odvodnjavanja, pločniki, javna
razsvetljava, teren predvsem pa zahtevnejši pogoji zaradi bližine železniške proge zahtevajo
izvedbo podpornih zidov) se rekonstrukcija ceste do Gorenje vasi se zamika tudi zato, ker
smo prioritetno reševali druge investicije kot npr. čistilna naprava Gorenja vas, vodovod
Pečno,.. V NPR smo jo prenesli v prihodnja leta, ocenjena vrednost 455.000 EUR.
Sprejem sklepa, da v letu 2010 zaključimo s financiranjem gradnje večnamenskega objekta v
Levpi. Odgovor: navodilo nadzornega odbora je bilo, da je nujno pridobiti uporabno
dovoljenje za prostore KS LEVPA in društev, zato pa je do sklica tehnična pregleda po oceni
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nadzora potrebno vložiti še 43.000 EUR. Sedaj iščemo super nadzor, ki naj bi svetoval vse do
pridobitve uporabnega dovoljenja.
Predlaga, da se v proračun uvrsti tudi obleke za PGD Kanal – imajo poziv GZ Slovenije.
Odgovor: društvoma vsako leto namenjamo sredstva požarnih taks, ki so namenska sredstva
za opremljanje društev.
Predlaga popis aktivnosti, ki jih bo izvajal Režijski obrat v letu 2010. Predlaga uvrstitev 15.000
EUR za dela na vodovodu Gorenje Polje. – Priloga –Plan del Režijskega obrata za proračun
2010.
Preveč objektov po vaseh – preveč je prireditev – ne vemo več, kam iti, potrebno bi bilo
selekcionirati prireditve. Odgovor: V občini Kanal ob Soči beležimo v letu 2009 veliko število
prireditev, več v primerjavi z letom 2008. Strinjamo se, da je prireditev v občini zelo veliko in
se je včasih težko odločiti, katero prireditev obiskati. Zavedati se moramo, da imamo v občini
preko 70 društev, ki so aktivna. Težko bi selekcionirali prireditve, skrbimo pa, da se večje
turistične prireditve v občini datumsko ne prekrivajo. Vse ostale aktivnosti društev pa so
stvar društva in se v njihove plane in dejavnost ne moremo vmešavati. Decembra vsako leto
pošiljamo društvom tabelo, v katero vpišejo svoje aktivnosti za naslednje leto. Iz teh tabel je
razvidno, ali se določena prireditev datumsko prekriva z drugo prireditvijo. Tabela TIC-u služi
za dosledno spremljanje dogodkov v občini in informiranju javnosti. Občina bo svojo
prireditev Spoznajmo Slovenijo v letu 2010 skrčila na eno nedeljo v juliju, v okviru katere
bomo predstavili Slovence od morja do Mure. V bodoče bi bilo smiselno, da Občinski svet
sprejme Pravilnik za sofinanciranje prireditev. Priloga – predlog o sofinanciranju glavnih
turističnih prireditev za leto 2010.
Nujno je potrebno urediti pešhodnik do Globnega.
Obrazložitev: Dokumentacija bo predana na občino do februarja 2010, soglasja naj bi bila
predvidoma pridobljena do marca 2010, temu sledijo odkupi zemljišč, ki naj bi se izvedla v
letu 2010.
Vodovod Partizanska; ko se je delal vodovod na Gradnikovi, se je promet odvijal po
Partizanski. Na Partizanski je zdaj uničen vodovod in cesta. Puščanja so zelo velika. Odgovor:
izdelani so projekti parkirišča nad garažami ob Partizanski ulici in izvedba meteorne in fekalne
kanalizacije, ki bi jim morali uskladiti in nanje pridobiti dovoljenje za poseg v prostor;
pridobljena ocena vrednosti investicije ca. 169.000 EUR. Investicijo smo vnesli v NRP v leto
2011, 2012.
V NRP ni kolesarskih poti.
Obrazložitev: V NRP so pod postavko 13029003 Urejanje cestnega prometa zajeta tudi
urejanja kolesarskih poti in sicer prijavo na CILJ III-standardni projekti.
V Ročinju bi bilo treba montirati 4 – 5 hidrantov zaradi nedostopnosti določenih delo vasi –
zaradi požarne varnosti. Odgovor: predhodno je potrebno ugotoviti obstoječe stanje in
opredeliti potrebe po obnovi oziroma dopolnitvi obstoječega vodovoda, vzporedno pa tudi
kanalizacije in ČN Ročinj. Načrtovanje poteka skladno s prejetim operativnim programom
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode.
Vrtec in šola Kanal – kaj je v proračunu pod investicijskimi transferi upoštevano? Odgovor:
12.000 EUR za obnovo oken Vrtca v Kalu nad Kanalom, 6.500 EUR za igrala v Vrtcu Kanal,
17.500 EUR za vzdrževalna dela OŠ Kanal.
Dobava vode v času suše – v proračunu se je znesek znižal. Odgovor: v primeru nastopa
daljšega sušnega obdobja se bo dodatna sredstva moralo zagotoviti z rebalansom proračuna.
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Za vzdrževanje občinskih stanovanj bi morali k proračunu dati seznam, za katera stanovanja
gre. .. Odgovor: sledili bomo predlaganim prioritetam po vzdrževalnih delih upravljalca
stanovanj.
Parkirišče v Levpi – nujno je narediti robnike – rabili bi cca. 50.000 EUR Odgovor: Za ureditev
parkirišča v Levpi je predhodno potrebno uvrstiti v proračun stroške dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sanacija ceste v Avšje – potrebno je nadaljevati (dostop za gasilska vozila).
Odgovor: Nadaljevanje sanacije javne poti je zajeto v proračunu v postavki letnega
vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti.
Občinska stanovanja: občina bi morala pridobiti neka stanovanja, ker se pojavljajo socialni
problemi. Predlaga ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada. Odgovor: trenutno ne
vidimo potrebe po ustanovitvi stanovanjskega sklada, v bodoče, dokler ne bomo načrtovali
pridobivanja novih ali rekonstruiranih stanovanjskih enot, bo o tem potrebno razmisliti.
Turistične prireditve – med že obstoječe je potrebno dodati tudi Downhill. Odgovor: za to
prireditev bo društvo sredstva pridobilo iz razpisa za šport, poleg teh sredstev pa bo župan
namenil dodatna sredstva iz promocijskih sredstev do višine 3.300 EUR
Sledi V. Staniča: zanima ga, ali je v teh projektih zajeta tudi ureditev spomenika in okolice
spomenika V. Staniča v Kanalu. Predlaga, da se ta spomenik in spomenika I. Čarga premesti
na ustreznejšo lokacijo. Odgovor: v prijavi »sledi V. Staniča » je načrtovana ureditev trga s
spomenikom na sedanji lokaciji, v kolikor bomo s prijavo uspešni, se bo zaenkrat uredilo
sedanjo lokacijo.
Zakaj iz turističnih taks ne poberemo nič? Odgovor: V letu 2009 smo pred poletno sezono
pošiljali vsem sobodajalcem dopis, v katerem smo jih pozvali k doslednemu pobiranju
turistične takse in posredovanju mesečnih poročil. Večina nastanitvenih kapacitet v zadnjih
letih ni bila zasedena zaradi turistov, ampak zaradi sezonskih delavcev, za katere se pa po
Zakonu o spodbujanju razvoja turizma ne pobira turistična taksa. Pripravili smo in poslali
ponovno sobodajalcem obrazce za dopolnjeno poročilo o prenočitvah in plačani turistični
taksi, iz katerega je razvidno tudi, iz katere države turist prihaja, vendar je bilo kljub
poslanemu dopisu pobrane takse skoraj nič, poročil tudi nismo prejeli.
Predlog, da se zaračunava uporabo športnih objektov od 1.1.2010 dalje. Odgovor: Ravnanje s
stvarnim premoženjem občin ureja Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 – odl. US) ter Uredba o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, št. 94/07, 55/09 odl. US in 100/09). ZSPDPO
določa vrsto načel ravnanja s stvarnim premoženjem, ki obsega pridobivanje, razpolaganje,
upravljanje in najemanje premičnega in nepremičnega premoženja. V skladu z načelom
gospodarnosti mora upravljavec stvarnega premoženja skleniti z uporabnikom sporazum o
uporabi stvarnega premoženja, s katerim uredita medsebojne pravice in obveznosti
(predvsem obveznost plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov
zavarovanj in morebitnih drugih stroškov ter druge pravice in obveznosti). Predlagamo, da se
zadeva v prihodnosti po enotnih merilih uredi za vse občinske objekte (npr. tudi dvorana v
Kulturnem domu v Desklah), ki se oddajajo v uporabo. Občinski svet bi moral sprejeti
pravilnik, v katerem bi se določila uporabnina.
Predlaga, da se naredi poglobitev prehoda v Plavah, da lahko pridejo gasilci v vas – pri gostilni
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Odgovor: na ogledu na terenu se je ugotovilo, da je najboljša rešitev, če se poglobi podhod
pri «Gianiju«. Na SŽ , ki so lastnice parcele je bila poslana vloga za pridobitev projektnih
pogojev, vendar do sedaj še nismo prejeli odgovora.
Ureditev kanalizacije Ložice – kaj je mišljeno s sredstvi, ki so v proračunu? V Ložicah bi morali
montirati števce, ker se poleti zaliva njive, višje ležeče hiše pa so brez vode. Odgovor:
Gradnja kanalizacije v Ložicah v 2010 zajema ureditev kanalizacijskega omrežja med
železniško progo in potokom v smeri Anhovega, ter rešitev hišnih številk 49 in 50 - neprijeten
vonj. Deloma se bo izvedla rekonstrukcija vodovoda.

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Vežica Gor. Polje – edino pokopališče, ki nima vežice – predlaga, da se vežico in parkirišče
uredi pred vasjo. Odgovor: v OPN, ki bo v javni razgrnitvi v mesecu aprilu bo prikazan
predlog, do katerega pričakujemo opredelitev krajanov. V letu 2010 je v proračunu
rezervacija za stroške izdelave projektne dokumentacije.
Povečati je potrebno postavko za prireditve za 9.000 EUR. Odgovor: tudi glede na predloge
občinskih svetnikov glede nižanja sredstev za društva, prireditve, menimo, da v letošnjem
letu ni primerno teh sredstev povečevati..
Nakup upravnih prostorov – kakšne prostore se kupuje in za kakšne namene. Ali so to tudi
stanovanja? Odgovor: Gre za nakup prostorov na Kidričevi 5 (prej pošta), Pionirska 6
(Žorževa hiša) in Vojkova 1 (objekt s poslovnimi prostori v pritličju -cvetličarna , pisarna
odbojkarskega kluba).
Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport – zakaj so se na tej postavki tako povečala
sredstva? Odgovor: Gre za uskladitev – stroške hišnika v Kanalu, ki ga plačuje občina in je bil v
stroških plač pri OŠ, stroški pogodbe s šolo za upravljanje športne dvorane in dodatno je
sedaj vključen strošek za še 1/2 čistilke.
Pomoč staršem ob rojstvu otroka – zakaj so se sredstva znižala? Odgovor: V kolikor bo več
rojstev, bomo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva.
Vežica Avče se je dokončala, zakaj je potrebno popravljati staro vežico – naj se jo podre.
Odgovor: o tem objektu se bo potrebno pogovoriti s KS Avče glede namena, vsebine.
V Gor. Desklah je potrebno dokončati kanalizacijo in vodovod. Odgovor: primarna kanalizacija
je končana, v naslednjih dveh letih, najkasneje do septembra 2012 je potrebno vse hiše
priključiti na kanalizacijo, ki se konča na ČKN Deskle. Vzporedno s priključevanjem se bo, po
pridobljenih PZI projektih in predračunih, obnavljalo tudi posamezne odseke vodovoda in
istočasno urejalo odvodnjavanje in preplastitve odsekov Bevkove ulice.
V predlogu proračuna za leto 2010 v postavki gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih
cest je zajeta preplastitev ceste Gorenje Deskle (pod pokopališčem) cca. 106 m v vrednosti
12.000,00 EUR.
Za cesto Markiči – Ukanje – Lig bi morali v proračun dati v treh delih po 60.000 EUR. Odgovor
predlagane so bile potrebe po delih v višini 60.000 EUR, ki jih bomo zagotovili v 3 letih, vsako
leto po 20.000 EUR.
Obvoznica Ročinj - ali bo spet aktualna?Odgovor: Na pobudo KS Ročinj so se v proračunu za
leto 2010 rezervirala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije po projektnih pogojih
soglasodajalcev. Na zahtevo DRSC se je projekt preimenoval v Dostopno cesto Ročinj.

V času javne razgrnitve proračuna smo prejeli predloge OŠ Kanal, KS Kana,. Partnerstvo za razvoj
kanalskega podeželja ter predlog KKM Kanal. Z ravnateljema obeh šol smo na skupnem sestanku
predstavili obseg sredstev, ki jih jim v proračunu namenjamo in z njima uskladili prioritete, glede

na posredovane finančne načrte in predloge. Predlog KKM glede nabave opreme za klubske
prostore v višini 70.000 EUR nismo upoštevali, ker za te prostore pripravljamo pridobitev
uporabnega dovoljenja in bo morda iz naslova odprav pomanjkljivosti po tehničnem pregledu še
kaj potrebno narediti. Za obnovo »Napoleonovega mostu« v Ajbi z državo rešujemo stavbo
pravico, kar traja več kot leto dni. Prav tako nismo upoštevali predloge po širitvi javne
razsvetljave zaradi višjih stroškov vzdrževanja obstoječih.

Obrazložitev glede prenesenih sredstev iz leta 2009 v 2010:
•

•

zadrževanje plačil izvajalcu zaradi zamud pri pričetku poskusnega obratovanja čistilne
naprave Deskle,
o

prenosi plačil obračunskih situacij za urejanje vrtin za vodovod Deskle -Črpališče
Plave, obračunske situacije v višini 177.354 EUR,

•

za vodovod do Zagore – črpališče Drmota (, obračunske situacije v višini 115.000
EUR,

•

stroške poskusnega obratovanja ČN Deskle v višini ca. 100.000 EUR,

zamude pri izdelavi projektne dokumentacije:
•

EUR projekti PGD za Trg Kontrada – pogodba za 19.000,
opomba: do konca leta dostavljeni PGD projekti,

•
•

dokumentacija za cesto v Kalu nad Kanalom – 26.505 EUR,

ostalo (prevzete pogodbene obveznosti):
•

Dom V. Staniča Ročinj - prenos 25. 000 EUR,

•

Zid Ročinj – 38.000 EUR,

•

Vodovod Pečno – prenos, 54.000 EUR,

•

Učilnice Kanal – plačilo obračunske situacije višini 11.000 EUR,

•

Zid ob pokopališču v Ročinju – 38.000 EUR,

•

Ostanek sredstev za načrtovane odkupe zemljišč - dogovori in ves upravni
postopek pri odkupih zemljišč terja veliko časa (dogovori z lastniki, pogajanja,
sama procedura),

