
OBČINA KANAL OB SOČI 
Občinski svet                    PREDLOG -  II. BRANJE 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 
41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet Občine Kanal ob Soči  na 
svoji ….. seji dne ……… sprejel 
 
 
 

SKLEP 
 

1. 
Sprejme se Predlog Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014 v II. branju. 
 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 
Številka: 
Datum: 
 

              ŽUPAN 
          Andrej Maffi 
 
 
Obrazložitev: 
Predlog Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014, so občinski svetniki obravnavali na 
28. redni seji občinskega sveta, dne 21.11.2013. Iz razprave svetnikov, je bilo na prvo branje 
proračuna izpostavljenih veliko predlogov, pripomb in pobud.  
 
Avtobusno postajališče v Ajbi – V kolikor DRSC ne bi pristala na zaris avtobusnih postajališč 
na cestišču, so v proračunu zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo, ki je potrebna 
zaradi spremembe lokacije iz prejšnje dokumentacije.  Najverjetneje zaris na cestišču ne bo 
dovoljen, zaradi možne izgradnje postajališča izven vozišča. 

Javna razsvetljava –  
1. Glede JR v Anhovem proti železniški postaji bo občina skupaj s projektantom 

pripravila predlog izvedbe in stroškovno oceno investicije.  
2. Dodatne javne luči – ulica Petra Skalarja 

Prižigališče, ki pokriva to območje je bilo vključeno v projekt zamenjave svetilk JR v 
letu 2013, ki je sofinanciran s strani Kohezije. Ker je potrebno v obdobju treh let 
doseči napovedane prihranke, se na vseh prižigališčih, ki so bila v zamenjavo svetilk 
vključena v letu 2014, dodatnih svetilk ne bo postavljalo, saj le tako lahko dobimo 
realne podatke o prihrankih. 

3. Sanacija obstoječe javne razsvetljave. Postavka  42.000 EUR, Vzdrževanje javne 
razsvetljave se povečuje za prihranjen znesek na tokovini (cca 25.000 EUR) in bo 
prvenstveno namenjena za sanacijo preostalih neustreznih svetilk. Cilj je, da se do 
konca leta 2016 tako kot določa Uredba o svetlobnem onesnaževanju okolja zamenja 
vse neustrezne svetilke.  Vsekakor pa se bo iz  te postavke reševalo probleme 
osvetljenosti, ki so nastali po zamenjavi svetilk. 

 



Valobran struge potoka Rohot – glede problematike poplavljanja potoka Rohot, smo z 
ARSO-m v dogovoru za iskanje rešitve. Vključena bo tudi Osnovna šola Deskle. 
 
Hidranti v naseljih – hidranti se v naseljih dograjujejo hkrati z urejanjem komunalne 
infrastrukture – rekonstrukcijo vodovodnega sistema. 

1. Gradnja hidrantnega omrežja skladno z zakonodajo: kje je hidrantno omrežje 
obvezno, pogoji, da je zmogljivost hidrantnega omrežja zadostna (zaloga vode, 
dimenzije cevovodov, tlaki v cevovodih…) 

2. Izvedba hidrantov na sistemih, ki ne izpolnjujejo pogojev iz zakonodaje, postavitev 
hidranta z namenom zagotovitve vira vode za gašenje. Denar za postavitev te 
vrste hidrantov je zagotovljen v okviru postavke Kontrola vode, vzdrževanje 
vodovodov. 

 
 
Dezinfekcija Plave – ureditev priprave vode skladni z odločbo ZIRS (vgradnja opreme v 
ustrezen objekt, ureditev električnega priključka, zamenjava vodovodne cevi v makadamski 
cesti do objekta – ca 200m. Znesek je ocenjen. 
 
Namakalni sistem Gorenje Polje – izdeluje se projektna dokumentacija. Lokacija Gorenje 
Polje je izbrana zaradi razpoložljivih količin vode za namakanje in razpoložljivih kmetijskih 
površin. 
 
Vodohran Bodrež - : izdelan je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; v teku so 
dogovori z lastnikom zemljišča. 
  
Vodovod Ložice - ureditev skladno z odločbo ZIRS, v letu 2014 je predvidena pridobitev 
gradbenega dovoljenja in začetek izvedbe. 
 
 
 
Zaradi omejitve s finančnim okvirom razpoložljivih sredstev, nekaterih predlogov občinskih 
svetnikov nismo mogli uvrstili v dopolnjen predlog proračuna. Obrazložene in predstavljene 
bodo pri predstavitvi dopolnjenega predloga proračuna.  
 
V času javne razgrnitve predloga Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014, smo prejeli 
en predlog, in sicer da se v okviru proračunske postavke »Dejavnost PGD Kanal«, poveča 
sredstva v višini 15.000 EUR za nakup zaščitne opreme. Predlog smo delno upoštevali 
(nakup zaščitnih oblek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V predlogu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014 – II. branje se v bilanci prihodkov in 
odhodkov planira na prihodkovni strani prihodke v višini 8.125.391 EUR, na odhodkovni 
strani pa odhodke v višini 8.751.909 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki se bo pokrival z 
zadolževanjem občine v višini 475.018 EUR. 
 
Prihodkovna stran proračuna 
Po izračunih ministrstva za finance občini Kanal ob Soči za leto 2014 pripada dohodnina v 
višini 3.962.209 EUR;  ne pripada nam finančna izravnava, saj naj bi se primerna poraba 
občine pokrila iz dohodnine in davčnih prihodkov. 
 
 Iz EU skladov predvidevamo prejeti sredstva v višini 1.478.463 EUR za naložbo »Vodovod, 
kanalizacija in čistilna Avče« , za manjše EU projekte (CroCTaL, BIMOBIS, Poti miru, 
ZBORZBIRK, RURAL, NET-AGE). V proračunu so predvidena tudi sredstva sofinanciranja 
energetske sanacije Vrtca Kanal iz EU sredstev za regionalne spodbude in vrtca  Deskle. 
 
Odhodkovna stran proračuna 
V skupno 8.751.909 EUR odhodkov je 2.538.976 EUR tekočih odhodkov (29 % celotnih 
odhodkov), 2.660.326 EUR tekočih transferov (30,4 % celotnih odhodkov), 3.014.582 EUR 
investicijskih odhodkov (34,4 % celotnih odhodkov) in 538.025 EUR investicijskih transferov 
(6,2 % celotnih odhodkov). 
 
Investicijski del proračuna: 
Investicijski del zagotavlja nadaljevanje začetih naložb »Partizanska-dokončanje parkirišč, 
energetska sanacija vrtca Kanal, kanalizacija s KČN in vodovod Avče , energetska sanacija 
vrtca Deskle, začetek Rekonstrukcije Kulturnega doma v Ligu. Nadalje so uvrščene  naložbe, 
za katere smo si v preteklem letu zagotovili sredstva sofinanciranja iz EU sredstev oziroma iz 
sredstev iz državnega proračuna: sredstva za sofinanciranje gradnje CERO in projekti 
RURAL, ZBORZBIRK, POTI MIRU, CroCTaL, BIMOBIS in NET – AGE. 
 
V proračunu zagotavljamo nadalje sredstva za nadaljevanje reševanja dezinfekcije na 
vodovodih (odločbe zavoda), širjenje ovinka Britof, cesta in vodovod Gorenja vas. 
 
Glede na pripombe večine svetnikov, prilagamo tabelarični del investicij in vzdrževanj: 
 
CESTNA INFRASTRUKTURA 
 
Postavka 4130010  v EUR 

Vzdrževanje cest in objektov 520.660 

Podporni zid vozišča na Goljevici 1.900 

Ureditev odvodnjavanja in robov ceste Kras - Brdo 5.200 

Podporni zid Avšje 5.700 

Prometna ureditev in umiritev z ležečimi policaji v Desklah 4.200 

Kamenomet Avče - Žel. postaja (izvedeno, plačilo končne situacije) 2.526 

Preplastitev ceste v Ajbo (izvedeno) 16.685 

Preplastitev ceste Ukanje - Markiči (izvedeno) 23.000 

Projektiranje in izdelava podaljška zidu v Bodrežu (izvedeno) 3.802 

Krpanje cest (izvedeno) 10.421 

Širitev ceste Doblar - Mačk (izvedeno) 2.926 

Barvanje ograje iz Kanala proti pokopališču 10.000 

Zid Bodrež (dela občanov) 20.000 

Utrditev in preplastitev ceste v Dol (250m) 30.000 



Preplastitev dela ceste v G. Desklah ("Zakanavšca"-do hišne številke 41A) 3.000 

Preplastitev drsečih ovinkov Kanal - Kal nad Kanalom 20.000 

Preplastitev v Ročinju (pred domom V.S., pred bivšo mlekarno) 20.000 

Sanacija zidu v Prilesju 5.000 

Sanacija posedenega ovinka v Doblarju 15.000 

Preplastitev v Avšček 27.000 

Podporni zid v Ročinju (hiše 71) dela občanov 6.000 

Razširitev vozišča in ureditev odvodnjavanja  v Plavah (pri ge. Krašček) 9.000 

Dostopna pot v Močilih (KS Kambreško) dela občanov 6.000 

Sanacija zidu (pozidava, venec, ograja)in vozišča proti gradu v Kanalu 30.000 

Utrditev kamnitega zidu ob stopnišču iz Partizanske ulice v Kanalu  1.600 

Betoniranje ceste Potravno 5.000 

Preplastitev v Avšje 22.000 

Postavitev obcestnih varnostnih ograj 15.000 

Izdelava dokumentacije, popisa del in izpeljava nadzora gradenj 5.000 

Krpanje cest 20.000 

Material za "dela občanov" 15.000 

Material za cesto Ajba-Prgonov mlin (dela občanov) 5.000 

Obsekovanje obcestnega pasu 15.000 

Mulčanje 40.000 

Tamponiranje in vzdrževanje makadamskih cest 20.000 

Splošno vzdrževanje cestne infrastrukture in manjše sanacije  26.700 

Zimska služba 50.000 

Pometanje 3.000 

Postavka 4130020 v EUR  

Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 218.330 

Preplastitev ceste Rog (izvedeno) 8.330 

Cesta z vodovodom Gorenja vas 150.000 

Širitev ovinka Mejni prehod - Britof 50.000 

Nadzor  10.000 
 
KANALIZACIJA IN ČN 
 
Postavka 4150050  v EUR 

Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN 448.940 

Vodovod, kanalizacija in ČN Avče 353.914 

ČN Kal 7.577 

Komunalna infrastruktura Čolnica 69.449 

Tehnološka voda Kanalski Vrh 10.000 

Nadzor 8.000 
 
Postavka 4150060 v EUR  

Investicijska dokumentacija za kanalizacije in ČN 34.794 

Komunalna infrastruktura Ročinj 22.956 

Komunalna infrastruktura Plave 11.838 



VODOVODI 
 
Postavka 4160050 v EUR  

Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 368.529 

Izvedba dezinfekcije Prilesje 80.000 

Izvedba dezinfekcije Plave 80.000 

Vodovod Kanal - filtracija Avče 80.000 

Izvedba dezinfekcije Avče 80.000 

Izvedba dezinfekcije Ajba 28.529 

Nadzor 20.000 
 
Postavka 4160060 v EUR  

Priprava investicijske dokumentacije za vodovode 160.871 

Komunalna infrastruktura Prilesje 14.064 

Vodarna Ročinj  20.000 

Vodarna Ložice 15.000 

Vodovod Kal nad Kanalom - Levpa 19.807 

Gorenje polje - v sklopu vodarne Močila 30.000 

Vodovod Kanal - filtracija Avče 15.000 

Dezinfekcija Gorenje Deskle 10.000 

Vodovod Avče 10.000 

Vodovod Močila 15.000 

Dezinfekcija Kambreško 12.000 
 
 
Zadolževanje 
Pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki se krije iz sredstev na računu v višini 157.000 
EUR in s predvidenim zadolževanje v višini 475.018 EUR. 
 
V prilogi: odlok, tabelarični splošni del, posebni del, NRP in podrobne obrazložitve, letni 
program prodaje občinskega premoženja, letni načrt pridobivanja in razpolaganja s 
premoženjem poročilo »Prenova Trga Kontrada«. 
 
Finančni načrti javnih skladov in agencij, krajevnih skupnosti so na vpogled v tajništvu 
Občine Kanal ob Soči. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava predlog proračuna v II. branju  in sprejme (po 
obravnavi in sprejemu morebitnih amandmajev)  predlog proračuna občine Kanal ob Soči za 
leto 2014 v drugem branju. 
 
 
 
Kanal, 20.01. 2014 

    Župan 
Andrej Maffi 

 


