
Pripombe na Predlog Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013 na 21. redni 
seji občinskega sveta dne, 31.1.2013 
 
Svetnik Jože Valentinčič: 

- Na liško stran je prišlo le 15.000 EUR, največ sredstev je šlo v Kal, Levpo in Avče, 
Prilesje in Plave.  

- Nastal je problem dvorane v Ligu, kar naenkrat ne rabimo dvoran – potem ko so jih 
drugi dobili. Ne dela se za vse enako.  

- V Ligu ni mrliške vežice.  
- Kanalizacija v Ligu – del kanalizacijskega sistema že zgrajen, vendar še ni 

uporabljen.  
Svetnik Bruno Koncut je povedal, da tudi v Prilesje in Plave ni prišlo nič.  
Svetnik Andraž Gregorčič: 

- Tudi za mladino ni nič – povečati je potrebno postavko Sofinanciranje društev, ki 
delajo z mladimi za mladino v Kanalu, Desklah in nekaj v Ročinju.  

- Objavljanje gradiva: gradivo za sejo je bilo prepozno na spletu. Do naslednje seje želi 
odgovor, kaj je bilo narobe. 

Svetnik Ivan Humar: 
- Strinja se z Domom upokojencev - upa, da se bo kaj premaknilo.  
- Na občinsko upravo apelira, da pripravi podatke, koliko projektov je v fazi 

projektiranja, da bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje. Sestanek s predsedniki KS je 
bil dober, predsednik KS Levpa je dal svoj plan, želi, da se po sprejetju proračuna 
predsednikom posreduje poročilo, kaj je v proračunu.  

- Zavzema se za to, da bi dvorano dobili tudi v Ligu in na Kambreškem.  
Risto Djurić: NO je podal mnenje o dvoranah, strinja se z dvoranami, vendar ne v taki obliki.  
Svetnik Jože Levpušček: 

- Vzdrževanja cest: ali bo komisija še kaj pregledovala ceste, v Avčah je problem ceste 
od Avč do železniške postaje.  

- Športni objekt Avče – NO želi poročilo o vrednosti objekta, v proračunu so le sredstva 
za poplačilo obveznosti, želi, da se pred sprejetjem proračuna oceni, koliko sredstev 
bi še bilo potrebno za dokončanje v tem letu; veliko so naredili sami. 

Svetnica Milenka Pavlin je postavila naslednja vprašanja: 
- Vprašanje, kaj pomeni projektna dokumentacija za Plave (RTC?). 
- Zakaj rast plač v primerjavi z letom 2012 v občinski upravi?  
- Zakaj toliko sredstev za občinsko redarstvo? 
- Zakaj 44.000 EUR za nakup poslovnih prostorov? 
- Sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, drobno gospodarstvo se znižujejo – manj 

sredstev občina bi morala več narediti na tem področju – nameniti več sredstev za to. 
- Tekoče vzdrževanje cest – koliko se nameni za zimsko vzdrževanje in koliko za 

ostalo (ni priloženega seznama). 
- Javna razsvetljava – ne gre skupaj, da se povečujejo sredstva za tekoče vzdrževanje 

in hkrati izvaja rekonstrukcija. 
- Praznična okrasitev Kanala in Deskel – takšna kot je zdaj, je bolje da je ni.  
- Sakralni objekti: glede na odnos Cerkve do nakupa zemljišča je kritična do 

dodeljevanja sredstev za sakralne objekte, čeprav se bo izvajal javni razpis.  
- Obratovalni stroški prostora na železniški postaji – kaj se tam dogaja, ali je prazno, 

kaj se predvideva?  
- Sofinanciranje dejavnosti mladih – nameniti je treba več. 
- Tudi za sofinanciranje posebnih skupin se sredstva zmanjšujejo. 
- Investicije: le 33 % proračuna – določena sredstva vsako leto ostajajo, planira se 

zadolževanje, potem imamo pa prenos sredstev; potreben je večji tempo, projekti se 
prenašajo iz leta v leto. Če ne pride do realizacije doma za ostarele, naj se postavi 
prioritete, zakaj se bo porabilo 500.000 EUR. Vrstni red naj bo po investicijah, ki so 
že izpadle (Kontrada, Cesta Gor. vas, postajališče Ajba..) 



Svetnik Slavko Jereb: 
- Strinja se s svetnikoma Valentinčičem in Gregorčičem.  
- Zanima ga, kje v proračunu je vodovod Čolnica – želi odgovor, ali je ali ni – od tega je 

odvisno ali bo podprl proračun. Drugi vodovodi, ki so v isti fazi, so vključeni v NRP. V 
Čolnici ni zagotovljena dobava vode, kot jo plačujejo. Skrajni čas je, da se vključi v 
proračun. Ali je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja? Od leta 2010 že v 
proračunu, pa se ni realiziralo.  

- Glede objave gradiva je povedal, da mora biti gradivo objavljeno 3 dni pred sejo, pa 
ga ni bilo – seja bi morala odpasti.  

- Pohvalil občinsko upravo, ker so na ta dan prejeli pripravljeno gradivo za plan prodaje 
in nakupov nepremičnin. 

- Kadrovski načrt za leto 2012 – povečanje zaposlitev v RO – ali se nadomešča ali je to 
nova zaposlitev?  

Svetnik Hasib Brdar: 
- Dvorana Lig - strinja se, da če imajo vsi dvorane, naj jo ima tudi Lig. 
- Skrbijo ga odločbe inšpektorja zaradi vode – na vodo smo pozabili. 
- Če proračun ne bo šel naprej, so problem EU sredstva. 
- Nakup vozila za PGD je potrebno izvesti, če so sredstva prišla.  
- Če ne pride do realizacije doma za ostarele, je potrebno ta sredstva vložiti v vodo. 
Svetnik Jože Valentinčič: 
- Strinja se z Brdarjem, da je potrebno vodo prekuhavati.  
- Glede gasilskega vozila - ali ga rabimo, glede na to, da smo že namenjali sredstva za 

vozilo za gozdne požare. Pri nas ni toliko požarov, naši gasilci gasijo na Krasu. Naj 
poveljstvo naredi seznam in plan, kaj se rabi. 

Svetnik Marko Bucik: 
- Sestanek predsednikov KS je bil konstruktiven. 
- Stvari se urejajo prepočasi – Kontrada še ni rešena, zakaj se tega noče ali ne da 

urediti?  
- Postavili smo komisijo za ceste – kje je seznam vzdrževanja cest? V proračunu so 

ceste, o katerih še nikdar niso govorili, tudi komisija tega ni predvidela. Ali se ta cesta 
dela zaradi enega našega svetnika, tam sta samo dva vikenda. Eni svetniki se 
vozimo še po makadamu.  

- Odločbe inšpektorja so lahko "naštimane" – inšpektorja lahko pridobimo takega ali 
takega. On lahko pripelje inšpektorja. 

- Postajališče Ajba – to je prioriteta, odkup je bil že dogovorjen, za letos je 20.000 EUR 
in potem nadaljevanje v letu 2014. 

- Čolnica in Pečno sta pod njegovo KS – Čolnica ni dobila nikoli nič, razen oglasne 
deske. 

- Cerkveno premoženje – ugotoviti je potrebno, zakaj je prišlo do tega med Cerkvijo in 
občino – po njegovo, ni krivda le na Cerkvi. 

- Odbojka na mivki je izpadla iz proračuna – to bi moralo biti noter, tako kot so sredstva 
za Mušje dirke in Skoke z mosta.  

- Telovadnica v Kanalu - sanacija oblog, so si že ogledali. 
- Urejanje javne razsvetljave – po Staničevi ulici še vedno ni urejeno. 
Svetnik Bruno Colavini:  
- Odgovor svetniku Marku Buciku: cesta ni za njega, bila je že večkrat v proračunu z 

nižjimi sredstvi, eno leto je že mimo od kar so se končno dogovorili, zato bi jo zdaj 
morali narediti.  

Svetnik Ivan Humar: 
- Neke trditve so morali brisati iz zapisnika, zato prosi, da svetniki pazijo na svoje 

besede.               Obtožbe o koruptivnosti inšpektorja so hude. 
Svetnica Mira Bandelj: 
- Tudi v Ložicah je voda katastrofa – v njej so gliste. 
- Pridobivanje dokumentacije za RTC Plave -  kaj to pomeni? 



- Kadrovanje – razpisano je delovno mesto Oblikovalec etnoloških zbirk za projekt Zbor 
zbirk, možnost za prijavo je 5 dni po prijavi. Ali so že znani kandidati? Zahtevane 
izkušnje niso specificirane. Pozanimala se je pri stroki. Meni, da občina ni strokovno 
dovolj sposobna za izbor kandidata, izbor bi morala opraviti druga institucija kot je 
Goriški muzej.  

Odgovor župana:  
Njena razprava se mu zdi preostra, zaposlovalo se bo v okviru Zbora zbirk, 95 % bo 

sofinancirana 
plača zaposlenega. Izbral ga bo Goriški muzej. 
Voda v Ložicah - v proračunu je 12.000 EUR. 
RTC Plave - podpisano pismo o nameri med več partnerji, v proračunu so sredstva za 
pripravo koncepta projekta, ki se ga bo potem predstavilo. 
Svetnik Bruno Colavini: 

- Za škodo po suši v lanskem letu naj bi se poplačalo iz proračuna, zato predlaga da se 
postavka na 97. strani poviša. 

- S predsednikom KS sta podala pripombe na proračun, ki jih pisno predaja na seji 
občinski upravi.. 

Svetnik Ivan Križnič:  
- Škodo po suši bi se moralo poplačati iz proračunske rezerve. Letos se ne izloča v 

rezervo nič - predlaga, da se izloči 10.000 EUR. 
Odgovor župana: v rezervo predlaga, da se izloči 15.000 EUR. 
Svetnik Slavko Jereb:  

- Predlaga, da se pripravi pravilnik o dodelitvi sredstev v kmetijstvu – določiti vrednost 
točke.  

Svetnik Klemen Stanič: 
- Svetuje, naj se ne uporablja nazivov kot so gliste v vodi, ker temu lahko sledi zaprtje 

vodovoda.  
- Predsedniki KS so bili brez gradiva, ker ga ni bilo na spletu. 
- Pripombe na osnutek proračuna: smo v zaostrenih časih, glede na pomanjkanje 

denarja, bi bilo potrebno sklicati komisijo za gospodarstvo, ki bo podala predloge, kje 
naj občina prihrani, na katere postavke postaviti težo. 

- Glede dvoran – želel bi vsakemu, da ima svoje prostore, vendar bo to težko zaradi 
vzdrževanja, odgovor naj poda komisija za gospodarstvo. V Anhovem je želja, da se 
odkupi trgovino, ker nimajo prostora za volitve, v skladišču se gremo volitve. 

- Glede 500.000 EUR za dom za starejše – predlaga, da se le z rebalansom 
prerazporedi na druge investicije. 

- Gasilsko vozilo – za tako velike investicije naj se pridobi mnenje Javne gasilske 
službe, tako velike investicije se ne da izvesti v tako kratkem roku, zato predlaga 
financiranje v več fazah. 

- Prostor pred trgovino v Desklah bi bilo potrebno ponovno popraviti, cesta do Plavi 
propada.  

- Problem je čiščenje igrišč v Desklah.  
- Vodovodni kraki na Gorenjem Polju so od lani ostali nedotaknjeni. 

Svetnik Jože Valentinčič: 
- Svetniki so zahtevali poročilo o gasilski opremi. Zanima ga ali je bilo narejeno? 
- Glede dvorane v Ligu – vsi govorijo o tem s "figo v žepu". 

Svetnik Viljem Urbančič: 
- Občinsko upravo oziroma župana sprašuje, kako se bo končal manever okoli doma 

za ostarele – kako se bo razdelilo 500.000 EUR. Tudi za dvorano v Ligu so bila 
vedno v proračunu predvidena neka sredstva, ki so se potem razpršila ne vemo kam. 
To se mu zdi skrajno nekorektno do vseh ostalih, zato meni, da proračun ni za javno 
obravnavo in ga ne bo podprl. 

- Glede Gasilskega vozila – 235.000 EUR – ne podpira, da se to izvede v enem 
znesku. 

Odgovor župana: če ne bo doma za starejše, gre 500.000 EUR v vodooskrbo. 



Svetnik Bruno Koncut: 
- Predlaga, da se v NRP vnese rekonstrukcija ceste od odcepa pri mostu do HE Plave. 
- Glede rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije meni, da ne bo mogoče pridobiti v tem 

letu gradbenega dovoljenja. 
- Avtobusno postajališče v Plavah bi bilo nujno potrebno urediti, ker tam vstopata in 

izstopata dva slepa. 
- Požarna pot v vas Plave. 
- Glede dvoran in športnih objektov mora povedati, da ga v Plavah tudi nimajo, pa 

imajo dva vrhunska športnika – dvorane niso pogoj za uspeh. 
Odgovor direktorica: 

- Postajališče Ajba - parcele pridobiva Direkcija RS za ceste, postopki se vlečejo. 
- Postajališče Plave – od leta 1995 je bilo opravljenih veliko inšpekcijskih pregledov, 

vendar se takrat ustrezne rešitve lokacije ni našlo. 
- Požarna pot v vas Plave – vprašanje je, kako jo izvesti, ker smo si na osnovi 

predhodnih ogledov v prisotnosti predstavnikov Slovenskih železnic ogledali vse 
podvoze in ugotovili, da niso primerni za poglobitev, zato smo šli v iskanje druge 
rešitve interventne poti. 

Svetnik Ivan Križnič: 
- Pozitivno presenečen nad informacijo o 480.000 EUR sredstev za vrtec Kanal. 
- Investicija v Partizansko ulico v Kanalu je sprejemljiva. 
- V proračunu 2012 je že bila cesta v Gorenjo vas, investicija se mu zdi previsoka, 

finančno prenapihnjena za 300 m vodovoda in pločnik – potrebno je ponovno 
preveriti. 

- Na župana in občinsko upravo apelira glede ceste Gorenja vas - Krstenice - Anhovo, 
ki je v zelo slabem stanju, komisija jo je dala na 1. mesto, del se je že saniral, na 
posameznih odsekih pa je kritična. Cesta se na Vrtlanci pogreza. Naredil je izračun, 
da bi za preplastitev rabili 30.000 EUR. 

- Glede doma za ostarele – poskuša se razdeliti 500.000 EUR za dom za ostarele; 
župan misli resno glede doma za ostarele zato bi bilo potrebno doseči sporazum z 
Domom upokojencev Nova Gorica.  

- Investicija v Čolnici – z malo sredstvi je potrebno to izpeljati.  
- Prometna varnost: avtobusno postajališče Plave – pristopiti je potrebno, da se projekti 

speljejo. 
- V Plavah je potrebno nadaljevati s pločnikom , ki se konča v vrtu – potrebno bi bilo 

skleniti dogovor  z lastnikom. 
Svetnik Klemen Stanič: 

- Podpira svetnika Ivana Križniča v zadevi doma za ostarele – to idejo je potrebno 
ohraniti. 

- Glede Plavi se pridružuje temu, da se stvari uredijo, pred leti smo bili premalo glasni, 
tudi kar se tiče Rodeža. Direkcija RS za ceste ni naredila koraka pri teh naših 
težavah. 

 
Glasovalo je 17 svetnikov. S 7 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI ni bil sprejet naslednji 
 

SKLEP 

Sprejme se Predlog Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 in se ga pošlje v 
javno razpravo. 
 


