PRIPOMBE SVETNIKOV NA PREDLOG PRORAČUNA ZA LETI 2017 IN 2018
Na 14. seji občinskega sveta dne, 17.11.2016 je občinski svet obravnaval predlog
proračunov za leti 2017 in 2018.
Občinski svetniki so na predloga proračunov podali naslednje pripombe:
RISTO DJURIĆ: Občinski svet je prerasel rivalstvo med Kanalom in Desklami in se že dolgo
strinja s tem, da se določeno investicijo začne in konča, pa ne glede ali gre za investicijo v
cesto ali vodo. V tem proračunu se kaže, da povsod začenjamo in potem se zadeve
prenašajo.
V NRP je za namakalni sistem Gorenje Polje v letu 2017 41.000 EUR, v 2018 pa transfer iz
državnega proračuna v višini 188.000 EUR. Kako vemo, da jih bomo dobili, ali bomo uspeli
na razpisu? Ta investicija je nerealna.
Ureditev pešhodnika Globno v letu 2017 54.700 EUR in kanalizacija 62.000 EUR, in v 2018
spet pešhodnik in kanalizacija. Ali gre investicija po isti trasi ali sta to dva projekta? Če sta
dva ločena projekta, naj se najprej konča enega in potem drugega. Investicija je nerealna.
Vodovod Kal-Levpa vsako leto nekaj sredstev vse do leta 2021. Kaj naredimo za 137.000
EUR? Poleg tega je na istem območju še vodovod Vrhavč, Okroglo in Cvetrež. To je
nerealna zadeva in je napisano nekaj, samo da je napisano.
Za rekonstrukcijo vodarne Močila tudi predviden transfer iz državnega proračuna. Recimo,
da bodo razpisi za vodo.
Na svetu zavoda Zdravstvenega doma Nova Gorica, katerega član je na novo, ni bilo govora
o investiciji v prizidek in parkirišča ob zdravstvenem domu Deskle. Znesek od najemnin naj bi
se sicer vrnil v občino Kanal ob Soči. Glede na to, da Zdravstveni dom planira večjo
investicijo v Novi Gorici, je investicija v Desklah nerealna. Očitno je tudi, da dogovora med
občino in zdravstvenim domom ni.
Trg Kontrada – obljubljeno je bilo, da bo investicija dokončana v letu 2017, pa se bo končala
šele v letu 2018.
Tehnološka voda Kanalski Vrh v letu 2019. Sredstva SENG so se za tehnološko vodo že
porabila, zdaj se planira ponovno izvedba tehnološke vode.
Strinjali smo se s prioriteto v vodo, zato da se začne in konča.
Avtobusna postaja Ajba je prioriteta KS Kanal že tretje leto. Prioritete nekaterih KS gredo v
proračun, nekaterih pa ne.
MIHA ČARGO: Po pošti je vložil dva amandamja na proračun:
1. Prostor mladinskega kluba Deskle - streha pušča, vložilo se je že 42.000 EUR.
Planiranih je bilo že 30.000 EUR po vloženem amandamju za dokumentacijo, pa se
ni nič naredilo. Predlaga 20.000 EUR za ureditev odkapne strehe, da ne bo
zamakalo. Z davkoplačevalskim denarjem se ne dela racionalno.

2. Hiša na Kanalskem Vrhu – krajani Kanalskega Vrha so bili že leta 2015 zavedeni.
Čakajo, da bodo dobili obljubljeno stavbo, ki je v lasti krajevne skupnosti ali občine.
Predlaga, da se vrne 6.000 EUR od SENG in se naredi statika za ta objekt.
BRUNO COLAVINI: V posebnem delu vidi, da se vodovod Okroglo prenaša v leto 2018.
Predlaga, da se vodovod Cvetrež vključi na vodovod Kal-Levpa. V NRP je potrebno uskladiti
številke za vodovod Kal-Levpa.
HASIB BRDAR: Vedno se je strinjal, da se prioritetno izvajajo investicije, ki imajo dovoljenja.
Za pešhodnik in kanalizacijo Globno bi občina lahko preverila prijavo za pridobitev sredstev
iz varnih poti.
Denarja ni. Lahko bi predlagal še dodatne investicije, vendar je prioriteta voda, zato naj se to
enkrat reši.
O postajališču Ajba in Kontradi se govori že osem let. Naj se končno najde rešitev za to in
uredi.
MARKO BUCIK: Sprašuje se, kaj je prioriteta KS Kanal? Prioriteta po planu KS je voda v
Krstenicah in ne postajališče Ajba.
Pri pregledu stroškov KS Kanal, ki so v proračunu, ugotavlja, da se daje za delovanje in
sejnine 16.000 EUR, za vzdrževanje prostorov pa 14.000 EUR. Prostor KS je urejen, urejalo
se ga je prostovoljno. On je bil prvi, ki je predlagal, da se krajevnim skupnostim dodeli
sredstva za investicije in tudi zahteval, da se vodi natančna poraba teh sredstev. Na odboru
za gospodarstvo je predlagal, da v kolikor bodo ostanki sredstev, da se dodelijo dodatna
sredstva tistim KS, ki jih bodo rabila, ne pa da ostajajo na računu KS.
Krajevna skupnost Kanal, naj se odloči, kaj je njena prioriteta.
Pri občinski upravi se je pozanimal, kako napreduje projekt v Kontrado in dobil odgovor, da
se že piše gradbeno dovoljenje.
Pri vodovodih ne bi smelo biti težav. Glede na to, da so se sredstva razpršila na več investicij
meni, da je to lahko tudi dobro, ker če imaš investicijo začeto, jo boš tudi končal, če pa je niti
ne začneš, je nikoli ne boš dokončal.
Za postajališče Ajba prosi župana, da obrazloži, kako je z lastništvom parcel.
BRUNO KONCUT: Vsi bi nekaj radi in govorimo, kaj še manjka. Povedati pa moramo, da
imamo visoke standarde v šolstvu, zdravstvu, sociali in na teh postavkah se v proračunu
sredstva niso zniževala. Nižajo pa se na investicijah. Življenje bo moral teči naprej tudi brez
nekaterih investicij. V Plavah se je veliko naredilo. Če je potrebno narediti vodo v hribih, naj
se to naredi. Kanalizacija pa ne skrbi nobenega.
JOŽE VALENTINČIČ (SDS): Sredstva za male krajevne skupnosti se je prvič delilo lani v
višini 3.000 EUR, medtem ko sta KS Anhovo in KS Kanal že prej dobivali po 10.000 EUR. Če
se sredstva znižujejo na 50 %, naj se da ta sredstva tistim, ki jih potrebujejo, ne pa da
sredstva ostajajo na računu.

Sredstva za društva se znižujejo za 10 %. V občini je 80 društev. Ugotoviti je potrebno, kaj ta
društva delajo. Tistim društvom, ki imajo kaj pokazati, naj se sredstva pustijo, ostalim, ki pa
ne vejo, kaj je njihov namen, naj se pobere vse.
HASIB BRDAR: Predlaga nadzornemu odboru revizijo nad porabo sredstev društev.
PREDSEDNICA NO LJUDMILA BOLTAR: Za društva, ki na razpisih prejmejo manj kot 1.000
EUR je bil že izveden nadzor in napisana priporočila občini, komisijam in društvom.
ŽUPAN ANDREJ MAFFI: Na področju investicij smo odprli več front, videli pa bomo kakšne
bodo ponudbe izvajalcev. Danes ni mogoče reči, koliko natančno rabimo za investicije. Več
sredstev bomo namenili tam, kjer bo mogoča izvedba.

