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OBČINSKI SVET   
OBČINE KANAL OB SOČI                 PREDLOG-II. branje 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave, Primorske novice, št. 
41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
na ____________ dne, _____________ sprejel naslednji 
 
 
 
 
 

SKLEP 
 

1. 
Potrdi se Odlok o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013. 
 
 

2. 
Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Datum:  
Številka:  
 

         Župan 
         Andrej Maffi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazložitev:  
Iz razprave svetnikov na januarski in februarski seji občinskega sveta, predhodno tudi na 
sejah nadzornega odbora in koordinacije političnih strank, je bilo na prvo branje proračuna 
izpostavljenih veliko predlogov, pripomb in pobud, med njimi so bili podani številni 
konstruktivni predlogi in pobude, priporočila in razvojne usmeritve za nadaljnjo proračunsko 
planiranje in sicer v povezavi tako s sedanjim proračunskim obdobjem kot tudi za 
srednjeročno obdobje. 

 
 



Stališča do nekaterih izraženih predlogov in pripomb ter odgovori na nekatera vprašanja so 
bila predstavljena že na samih sejah organov. 
 
Predloge KS smo poskušali čim bolj upoštevati v okvirih sledečih omejitev: prioritete, 
pripravljenosti projektov, višine potrebnih sredstev za njihovo realizacijo in okvir razpoložljivih 
sredstev. Upoštevani predlogi in pripombe so razvidni iz spodnje tabele in plana vzdrževanj. 
Predlog proračuna za leto 2013 za drugo obravnavo upošteva predlagane pobude, ki so v 
danem trenutku sprejemljive in znotraj finančnega okvira.  
 
Odgovori na pripombe, povezane z javno razsvetljavo, bodo podani na seji občinskega sveta  
s strani agencije GOLEA. 
 
Za avtobusno postajališče v Ajbi - DRSC vodi postopek razlastitve. Ko bo postopek končan, 
se občina z DRSC dogovori za ureditev avtobusnega postajališča.  
 
Glede odkupov zemljišč zadošča podpis pogodbe o služnosti (običajno za vkopane elemente 
kot npr. vodovod, kanalizacija, kablovodi). Če je na zemljišču objekt, pa pride v poštev bodisi 
stavbna pravica, pri cestah odkup, ki mu praviloma sledi vzpostavitev javnega dobra, kar 
mora biti predvideno v letnem programu razpolaganja s premoženjem. 
 
Upoštevani predlogi, ki se odražajo v obliki sprememb in dopolnitev predloga proračuna v 1.  
branju in dopolnitev za ponovno 1. obravnavo na februarski seji občinskega sveta, so 
vneseni v obrazložitve posebnega dela proračuna ter razvidni iz priloženega plana tekočega 
vzdrževanja občinskih cest (Priloga 1). 
 
V dopolnjenem predlogu proračuna so glede na pripombe svetnikov ter plane KS upoštevani 
naslednji predlogi: sanacija strehe na Garlattijevi hiši v Kanalu (30.000 EUR), cesta Gorenja 
vas-Krstenica (30.000 EUR), cesta Rog (5.000 EUR), cesta Plave (4.000 EUR), Trg Bodrež 
(3.000 EUR), nakup oken bivša OŠ Lig (3.800 EUR – na vzdrževanju stanovanj), ureditev 
sistema hlajenja v večnamenski dvorani v Kanalu (13.000 EUR), odvodnjavanje pred 
Domom V. Staniča Ročinj (12.000 EUR), zamenjava dela strehe na KD Deskle (7.100 EUR), 
klima za prostor v KD Deskle (1.000 EUR), ureditev dodatnega prostora v KD Deskle (5.986 
EUR), zamenjava okna in vrat na mrliški vežici Lig (iz vzdrževanja pokopališč), za odbojko 
na mivki (800 EUR), za dan civilne zaščite (3.000 EUR), odcep v vas Bodrež (10.000 EUR), 
za odlagališče odpadkov Stara gora (37.145 EUR), za investicijski transfer OŠ Kozara (2.825 
EUR). Dodatni odhodki se v proračunu pokrivajo iz prihranka na javni razsvetljavi, v 
proračunu pa se ne planira več nakupa prenosnih računalnikov za svetnike.  
 
Nekateri razvojni predlogi kot npr. obrtna cona, parkirišča med stanovanjskimi bloki v 
Desklah zahtevajo predhodne aktivnosti in opredelitve, v smislu preverbe oz. pridobitve 
lastništva, predvsem pa izdelava DI-IP, na osnovi katerega se posamezen projekt vključi v 
NRP. Hkrati pa se v predlogu proračuna poskušamo v čim večji možni meri odzvati na 
spremenjene okoliščine in predvsem na pričakovane možnosti za prijavo na aktualne 
razpise. Reševanje Obrtne cone v Anhovem smo vključili npr. v nabor projektov za naslednjo 
finančno perspektivo v RRP. V proračun smo vnesli projekt Vrtec Deskle - energetska 
sanacija, ki ga je na 22. Redni seji potrdil občinski svet. 
 
Ostali odgovori na prejete pripombe občinskih svetnikov na proračun v prvem branju, ki jih v 
predlogu za 2. branje nismo upoštevali oziroma morebitna dodatna pojasnila bodo 
predstavljena na seji občinskega sveta, pri predstavitvi predloga proračuna v drugem branju.  
 
 
 
 



INFRASTRUKTURNI PROJEKTI V PRORAČUNU 2013 

Investicija  

Proračuns
ka 
sredstva z  DDV Opis /stanje projekta 

za 
plačilo v  

VODARNA AVČE  8.000 9.600 Izdelava projektne dokumentacije  PGD, PZI 2013 

VODARNA AVČE  250.000   Projektantska ocena za izvedbo v NRP 

VODOVOD VRHAVČ 3.710 4.452 
Za plačilo 10 % (pridobivanje gradbenega 
dov. – urediti lastništvo ( služnosti,..) 2013 

VODOVOD IN CESTA 
OKROGLO  20.000  59.353 ureditev ceste in lastništvo, pričetek izvedbe 2013  

VODOVOD OKROGLO 
 

66.000 projektantska ocena za izvedbo v NRP 

VODOVOD VRHAVČ     122.100 ocena za izvedbo v NRP 

VODARNA LOŽICE  11.800 14.160 geodetski posnetek je narejen, PGD 2013 

VODARNA ROČINJ 8.200 9.840 geodetski posnetek je narejen, PGD 2013 

DEZINFEKCIJA AJBA 12.500 15.000 dokumentacija, že ponudba 2013 

KANALIZACIJA, 
VODOVOD, ČN ROČINJ 12.500 15.000  narejena idejna zasnova 2013 

DEZINFEKCIJA 
KAMBREŠKO     

narejena idejna zasnova, preveriti 
lastništvo,.. 

 VODOVOD KAL-LEVPA 19.446 23.335 PGD CVETREŽ-ZAVRH-LEVPA, 2013? 

VODOVOD KAL-LEVPA 22.220 26.664 PZI KAL-CVETREŽ, MUROVCI-ILOVICA v NRP 

VODOVOD MOČILA 8.285 9.942 PGD, pogodba 2013 

KOMUNALANA 
INFRASTRUKTURA 
PLAVE 17.050 20.460 

Idejni projekt narejen  za PGD, PZI, delni 
inženiring  v NRP 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
ČOLNICA     plačano inženiring, IDZ, PGD - 18.509,20 EUR   v NRP 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
PRILESJE 7.032 8.438 

projektna dokumentacija delno plačana- 
5.625,60EUR, ostalo za plačilo  2013 

DEZINFEKCIJA AJBA 64.500 77.400 izvedba 2013 

 

V predlogu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2013 – II. branje se v bilanci prihodkov 
in odhodkov planira na prihodkovni strani prihodke v višini 7.335.525 EUR, na odhodkovni  
strani pa odhodke v višini 8.021.106 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki se bo pokrival  
s prenosom sredstev na računu iz leta 2012 v višini 232.68 EUR ter z zadolževanjem občine  
v višini 477.893 EUR.  
 
Prihodkovna stran proračuna  
Po izračunih ministrstva za finance občini Kanal ob Soči za leto 2013 pripada dohodnina v 
višini 3.985.413 EUR. Za leto 2013 ne pripada finančna izravnava, ker se primerna poraba 
občine pokrije iz dohodnine in davčnih prihodkov. Iz EU skladov predvidevamo prejeti 
sredstva v višini 885.383 EUR za Energetsko sanacijo Vrtca Kanal, Vodovod, kanalizacijo in 
ČN Avče (ISO-GIA), Rekonstrukcijo javne razsvetljave, CroCTaL, Poti miru,  RURAL, ZBOR 
ZBIRK, BIMOBIS, NET- AGE, projekti v  LAS. 
 
 
 
 



Odhodkovna stran proračuna  
V skupno 8.021.106 EUR odhodkov je 2.058.762 EUR tekočih odhodkov ( 26 % celotnih 
odhodkov), 2.698.137 EUR tekočih transferov (34 % celotnih odhodkov), 3.009.948 EUR 
investicijskih odhodkov (38 % celotnih odhodkov) in 254.259 EUR investicijskih transferov (3 
% celotnih odhodkov).  
 
Zadolževanje  
Za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki se predvideva neto zadolževanje v višini 
477.893 EUR.  
 
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2013 z 
morebitnimi sprejetimi amandmaji. 
 
 
 
 
 
Kanal, 13. 3. 2013                                                                                                     
 

     
Župan  

                                                                                                                           Andrej Maffi  
 


