PRIPOMBE SVETNIKOV NA PREDLOG PRORAČUNA 2020
na 7. redni seji občinskega sveta dne, 14.11.2019

Občinski svetniki Občine Kanal bo Soči so na svoji 7. redni seji dne, 14.11.2019 obravnavali
predlog proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020 in podali naslednje pripombe:
Predsednik odbora za gospodarstvo Grega Velušček je podal mnenje odbora:
-

Odbor je na svoji seji dne, 11.11.2019 obravnaval predlog proračuna in sprejel sklep,
da občinskemu svetu predlaga potrditev predloga proračuna. Odbor je podal tudi
predlog, da se iz sredstev namenjenih za razpis za spodbujanje gospodarstva 8.000
EUR preloži na postavko za podpore v kmetijstvu ter da se v proračun uvrsti 50.000
EUR za odprtje OPN. Poleg tega predlaga občinski upravi, da se investicije vodijo
kompletno, kar pomeni, da se investicija izvede v celoti (npr. vodovod Hoje-Testeni
ob izgradnji vodovoda tudi preplastitev ceste). Podali so tudi pobudo, da odbor v
sodelovanju s skrbniki investicij v občinski upravi pregleda dokumentacijo za
investicije, ki so uvrščene v proračun.

Podžupan Marko Bucik:
-

-

-

-

-

Po ogledu ovinka v Britofu so ugotovili, da je ovinek dobro izpeljan in da ga ni
potrebno dodatno urejati, zaščiten je z mrežo in tam tudi ni veliko prometa;
Pohod Valentina Staniča je največji pohod v občini, ki se ga udeleži od 700 do 800
pohodnikov, zato je prav, da se umesti v proračun pod prireditve, ki se direktno
financirajo iz proračuna – predlagana sredstva 2.000 EUR;
Planinski Dom pod Ježo leži na trasi Alpe-Jadran, nimamo destinacije, kjer bi se
obiskovalci zaustavili, zato je prav, da se vlaga v vzdrževanje tega doma – predlaga
se sredstva v višini 10.000 EUR za vgraditev fotovoltaike;
Letos se je odprla cesta v Kršanj v Morskem – predlog, da se v proračunu zagotovi
50.000 EUR za odprtje OPN-ja ali OPPN-ja, ker je na tem območju občinska parcela
v velikosti 10.000 m2 in še parcele v velikosti 10.000 m2 v privatni lasti, ki bi jih lahko
namenili za ureditev naselja na ugodni lokaciji in pracele ponudili za mlade družine;
Kulturni dom Deskle je naš osrednji dom kulture, zato bi bilo potrebno v proračunu
zagotoviti 15.000 EUR za tekoče vzdrževanje in prihranke energije;
Podpira predlog, da se za kmetijstvo zagotovi 8.000 EUR več, vendar je prav, da se
na Kanalskem Vrhu, kjer je še živa živinoreja, zagotovi tehnološka voda, kar je bila že
obljuba pri izgradnji ČHE. V letu 2020 se v proračunu zagotovi 25.000 EUR za izkop,
cevi in zasip, v letu 2021 pa še ustrezen rezervoar;
Od Kanala do zbirališča odpadkov Bodrež bi bilo potrebno postaviti 3-4 luči, ker se
tam sprehaja veliko ljudi;
Dom Srednje bi potreboval še eno klimo za dvorano, z načrti pa bi lahko uredili dva
apartmaja v drugem nadstropju.

Svetnik Simeon Kodelja:
-

Za ureditev komunalne infgrastrukture v Globnem se mu zdi znesek 96.270 EUR
previsok, zato ga zanima, kaj je v tem znesku.

Občinska uslužbenka Kristina Marinič obrazloži, da je v tem znesku izgradnja fekalne in
meteorne kanalizacije ter vodovoda znotraj vasi, vgradnja črpalke in elektrifikacija črpališča v
že izvedenem jašku. V novozgrajenem pločniku so cevi že položene.
Podžupan Marko Bucik je podal na navedeno repliko: Za vse v občini je potrebno imeti
enake vatle, ne da nekaterim občina pripelje infrastrukturo do hiš, drugi se morajo sami
priključevati na občinsko infrastrukturo.
Svetnik Peter Nanut: - podpira predlog podžupana Bucika za sredstva za vzdrževanje
kulturnega doma Deskle in postavitev luči od Kanala do zbirališča Bodrež;
-

pomisleke ima glede odloka o proračunu, in sicer v delu, kjer je navedeno
zadolževanje. Iz navedenega v 10. členu odloka, pomeni, da se bo občina
zadolževala tako za investicijske kot tekoče stroške, kar bo pomenilo težave pri
financiranju v naslednjih letih, ko bo potrebno vračati kredit. V kolikor se nam pojavi
priložnost za projekte financirane iz EU sredstev, občina v naslednjih letih zaradi
vračila dolga ne bo sposobna zagotavljati lastnega deleža in ne bo mogla koristiti teh
sredstev. Število aktivnega prebivalstva še nam manjša, kar pomeni, da bomo tudi iz
naslova dohodnine dobivali vedno manj sredstev. Zanima ga, kakšna je projekcija
prihodkov za naslednja leta. Skeptičen ja zaradi zadolževanja in zato ne bo podprl
predloga proračuna.

Županja Tina Gerbec je podala odgovor: občina ima zakonske obveznosti, ki jih mora
financirati. Občina Kanal ob Soči je zelo socialna občina, ker nudi veliko subvencij, kot so
npr. subvencije na obračun vodarine, kanalizacije in čiščenja odpadnih voda. Dolžni pa smo
zagotoviti tudi vodooskrbo, kjer je še ni, zato bo nujno potrebno zadolževanje.
Občinska uslužbenka Metoda Humar je podala odgovor in pojasnila, da je v proračunu
prihodkovna stran zelo grobo ocenjena, da bodo nekateri prihodki (kot npr. od koncesij)
lahko precej nižji, da so želje svetnikov in občanov pa zelo velike (tudi svetnik Nanut podpira
uvrstitve novih predlogov v proračun). Priprava proračuna je na ta način zelo težka, ker mora
na koncu biti le-ta uravnotežen. Občina se je do sedaj zadolževala zgolj za povratna
sredstva iz 23. člena ZFO v letu 2017 in v letu 2018, za katera že vračamo dolg. V letošnjem
letu smo morali plačevati veliko obveznosti iz leta 2018, ista zgodba se nam bo ponovila tudi
v letu 2020. V kolikor bomo v naslednjih letih morali vračati dolg, bomo prisiljeni bolj
racionalno planirati druge stroške občine.
Svetnik Grega Velušček poda repliko: - racionalizirati stroške je potrebno že sedaj, ena od
oblik, ki jo je predlagal odbor za gospodarstvo je tudi nova delitvena bilanca med bivšimi
goriškimi občinami. Zanima pa ga, koliko je občina trenutno zadolžena.
Svetnik Ivan Križnič: - tudi on se ne strinja z zadolževanjem, država pa občinam nalaga
vedno več nalog in vedno manj denarja. Treba je sprejeti modele, da bodo mladi ostali v
občini, kar bo v občino prineslo tudi več sredstev iz dohodnine. So pa določene investicije
predimenzionirane, narediti pa moramo investicije tako, da bodo dobre in zadovoljive. Morali
pa bomo imeti rezerve, če se pojavijo projekti, ki bi jih bilo potrebno izvesti.
-

Občina je sredstva za infrastrukturo in za društva namenjala na vse konce občine, da
se je občina enako razvijala, ni pa namenjala sredstev za ureditev prostora okrog
Salonita Anhovo. V Krstenicah imajo star in neustrezen vodovod, kanalizacije nimajo,

-

na cesto v Krstenice opozarja že več let. Tukaj bi bilo nujno nekaj urediti. V
Krstenicah je tudi mlada družina, katere hiša je ogrožena, ker pada kamenje.
Ko se bo urejalo kanalizacijo iz kampa in Petrola, bi bilo potrebno urediti tudi
kanalizacijo iz Pečna. Gradnja MKČN je draga, zato bi morala občina z nižjimi
sredstvi zgraditi čistilne naprave za naselja.

Svetnik Risto Djurić: - ocenjena vrednost investicije v Globnem je previsoka. Problem je v
visokih projektantskih ocenah, ki gredo potem na razpis in ponudniki dajejo samo še višje
ponudbe. Zaostriti je potrebno kriterije pri projektantskih ocenah. Problem je tudi, ker v
nekaterih naseljih lastnike hiš priključi občina, ponekod se morajo pa sami (Ložice). Za
investicijo Globno je obveza že od izgradnje ČN Deskle za priključitev kanalizacije, ker
investicija vključuje tudi vodovod, pristaja tudi na tako visoko investicijo.
-

Zadolževanje občine je omejeno z zakonom, pri 7 milijonskem proračunu je
zadolževanje okrog 500.000 EUR, kar ni veliko. Vse občine v Sloveniji so zadolžene,
občina Kanal med najmanj zadolženimi. Če država regulira zadolževanje, potem se je
smiselno zadolžiti.

Svetnik Aleksander Štrukelj: - proračun je dobro nastavljen. Za vodovod Hoje-Testeni je
potrebno izbrati najbolj solidno ponudbo in vključiti tudi preplastitev ceste. Voda je tukaj
pomembna zaradi kmetijstva, ljudje mleko tudi oddajajo, zato je potreba po neoporečni vodi
še večja.
Svetnica Valentina Bevčar Stanič: - želela bi podrobno obrazložitev konta 703, in sicer
prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe ter za
največje tri pravne osebe, potem konta 710 koncesije od iger na srečo, koncesije od
rudarjenja in koncesije od vodnih pravic;
-

-

Predlaga, da se v proračun uvrsti odhodke za odstranitev zemljine in preplastitev
pri vrtcu Deskle in vrtcu v Kalu, ker so bile po meritvah kmetijskega instituta
presežene nekatere vrednosti težkih kovin.
Predlaga, da se zagotovi sredstva za 50 % subvencioniranje odstranitve azbestne
kritine za fizične osebe, ker nekateri ne zmorejo sami. Za ta namen bi bilo dobro
poiskati tudi državna ali evropska sredstva.

Občinska uslužbenka Metoda Humar je podala obrazložitev za prihodke iz naslova NUSZ
in od koncesij. Povedala je, da so v proračunu zneski ocenjeni, ker je pri NUSZ težko
natančno predvideti prihodek za leto 2020. FURS je namreč odločbe za leto 2019 izdala šele
v septembru, zato del obrokov zapade v plačilo v letu 2020, na odločbe so bile podane
številne pritožbe, ki se še rešujejo, tudi za leto 2020 ne vemo, v katerem obdobju bodo
izdane odločbe. Pri koncesijah so prav tako podane zgolj ocene na podlagi realizacije v letu
2019, za vodne pravice se poračun izvaja vsako leto v juniju, tako da bo občina šele julija
2020 dejansko vedela, koliko teh prihodkov v letu 2020 ji pripada.
Svetnik Bruno Colavini je podal repliko, da je v Kalu ob šoli bila zemljina že odstranjena in
je pri izvedbi tega bil prisoten tudi on sam.
Svetnik Grega Velušček je podal repliko, da je priložnost za subvencioniranje odstranjevanja
azbestne kritine zamujena (za to je bila priložnost v letu 1996), ker je večina lastnikov stavb
že sama izvedla odstranitev. Nekateri so tudi v tem obdobju to težko finančno sami zmogli.

Razmisliti bi bilo potrebno, če s strani države obstajajo socialni transferi za sofinanciranje
tega, če ne, pa predlaga da se naredi shema s povratnimi sredstvi – kredit brez obresti.
Svetnica Valentina Bevčar Stanič prosi, da se predloži dokumentacija kdaj, kdo in kako je
izvedel odstranitev zemljine v Kalu. Za subvencioniranje odstranitve azbestne kritine ni nikoli
prepozno, ker bi morala biti skrb za zdravje stalno prisotna.
Občinska uslužbenka Metoda Humar je obrazložila, da se stroški odvoza azbesta v
proračunu povečujejo in da znašajo že 37.000 EUR.
Svetnik Ivan Križnič je podal repliko, da je azbesta v občini še veliko, da občina plačuje
odvoz, vendar to delajo tudi druge občine, občina Kanal pa je z azbestom najbolj prizadeta.
Svetnik Simeon Kodelja je predlagal, da občina poišče možnosti, da Eternit v sodelovanju s
Salonitom našim občanom ponudi novo kritino po nižjih cenah.
Podžupan Marko Bucik je povedal, da Eternit že zdaj našim občanom in delavcem daje
kritino po 20% nižji ceni.
Svetnica Anastazija Makorič Bevčar je povedala, da podpira predloge svetnice Valentine
Bevčar Stanič. Prosi, da se na enak način, kot se je izvedla odstranitev zemljine pri vrtcu v
Kanalu, odstrani tudi v Desklah. Sprašuje tudi, ali je v proračunu za kraj Anhovo zagotovljeno
kaj sredstev. Predlagajo, da se kraj ozeleni, da se uredi ustrezna vodooskrba, kanalizacija, v
kraju je stalno prisoten smrad.
Županja Tina Gerbec odgovori, da je v proračunu predvidena postavitev nekaj javnih luči,
sanacija brežine potoka in vzdrževanje prostora trgovine.
Svetnik Miha Čargo: - zanima ga, kaj je v proračunu zagotovljeno za sanacijo igrišča v
Desklah. Ali samo 5.000 EUR pri nakupu igral?
Županja ga opozori, da še niso predložili občini finančne konstrukcije sanacije tega igrišča.
Občinska uslužbenka Metoda Humar pove, da se je za nakup igral uvedlo v proračun novo
postavko, na kateri je za Deskle 5.000 EUR za nakup igrala. Za sanacijo igrišča v Desklah je
na postavki Vzdrževanje športnih objektov v proračunu planiranih 10.000 EUR.
Svetnik Bruno Colavini: - zahvaljuje se za asfalt za Koprivišče, ki se je dal v proračun in
nadaljevanje vodovoda v Testene in tudi v NRP za Zavrh;
-

Pri projektni dokumentaciji za Senico-Seniški Breg naj se doda še Avšje, ter ZavrhRobi-Bizjaki-Levpa.
Pri cesti je napaka v poimenovanju Nabrdo-Zabrdo, naj se to pregleda.

Svetnik Jože Valentinčič: - ker je podžupan predlagal umik ovinka v Britofu iz proračuna,
predlaga, da se ta sredstva nameni za razširitev ovinka na cesti Lig-Vrhovlje, kar je že
večkrat predlagal. Če gledamo ocene stroškov za investicije, potem je po njegovem mnenju
35.000 EUR za preureditev lovske zbiralnice v občinski stavbi absolutno preveč.
Svetniki so po podanih pripombah glasovali za predlog proračuna in ga potrdili.

