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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 
 
Sprejme se Predlog Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014 in se opravi   
javna razprava, ki bo trajala do 11.12.2013. 
 

 

Številka: 
Datum: 
 

              ŽUPAN 
          Andrej Maffi 
 

Obrazložitev: 
V predlogu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014 se v bilanci prihodkov in 
odhodkov planira na prihodkovni strani prihodke v višini 8.140.545,52 EUR, na odhodkovni 
strani pa odhodke v višini 8.585.403,74 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki se bo 
pokrival z zadolževanjem občine v višini 475.358,22 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 1.755.356,82 EUR za naložbo 
»Vodovod, kanalizacija in čistilna Avče« , za rekonstrukcijo (obnovo JR), 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 8.585.403,74 EUR odhodkov je 2.393.578,82 EUR tekočih odhodkov (27,9% 
celotnih odhodkov), 2.646.417,00 EUR tekočih transferov (30,8% celotnih odhodkov), 
2.985.882,92 EUR investicijskih odhodkov (34,7% celotnih odhodkov) in 559.525 EUR 
investicijskih transferov (6,5% 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, v primeru uspešne prijave na razpis Ministrstva za kulturo Kulturni dom 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), ter sredstva za redna in investicijska vzdrževanja,  kar je 
razvidno iz spodnje tabele: 
 
Postavka 4130010                                                                               525.000 EUR       

Vzdrževanje cest in objektov 

Barvanje ograje iz Kanala proti pokopališču 

Zid Bodrež 

Sanacija in asvaltacija ceste v Dol (250m) 

Asvaltacije po Ročinju (pred domom V.S., pred bivšo mlekarno) 

Sanacija posedenega ovinka v Doblarju 

Asvaltacija v Avšček 

Podporni zid v Ročinju (hiše 71) dela občanov 

Dostopna pot v Močilih (KS Kambreško) dela občanov 

Cesta Potravno 

Asvaltacija v Avšje 

Postavitev varnostnih ograj 

Izdelava dokumentacije, popisa del in izpeljava nadzora gradenj 

Krpanje cest 

Material za "dela občanov" 

Obsekovanje obcestnega pasu 

Mulčanje 

Tamponiranje in vzdrževanje makadamskih cest 

Splošno vzdrževanje cestne infrastrukture in nepredvidena dela  

Zimska služba 

Pometanje 

Postavka 4130020                                                                              325.000 EUR 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 

Cesta z vodovodom Gorenja vas 

Poglobitev podvoza in ureditev dostopne poti v Plave 

Širitev ovinka Mejni prehod - Britof 

Pločnik Globno 

Postavka 4150050                                                                              383.121 EUR 

Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN 

Vodovod, kanalizacija in ČN Avče 

Komunalna infrastruktura Čolnica 

Tehnološka voda Kanalski Vrh 

Postavka 4150060                                                                                 46.632 EUR 

Investicijska dokumentacija za kanalizacije in ČN 

Komunalna infrastruktura Ročinj 

Komunalna infrastruktura Plave 
 
 



Postavka 4160050                                                                               379.394 EUR 

Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 

Izvedba dezinfekcije Prilesje 

Izvedba dezinfekcije Plave 

Izvedba dezinfekcije Avče 

Izvedba dezinfekcije Ajba 

Postavka 4160060                                                                               125.871 EUR 

Priprava investicijske dokumentacije za vodovode 

Komunalna infrastruktura Prilesje 

Vodarna Ročinj  

Vodarna Ložice 

Vodovod Kal nad Kanalom - Levpa 

Gorenje polje - v sklopu vodarne Močila 

Vodovod Kanal - filtracija Avče 

Dezinfekcija Gorenje Deskle 

Dezinfekcija Kambreško 
 
 
Zadolževanje 
Za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki se predvideva zadolževanje 475.358,22 
EUR. 
 
V prilogi: odlok, tabelarični splošni del, posebni del, NRP in podrobne obrazložitve, kadrovski 
načrt, letni program prodaje občinskega premoženja, letni načrt pridobivanja in razpolaganja 
s premoženjem, letni program športa. 
 
Finančni načrti javnih skladov in agencij, krajevnih skupnosti so na vpogled v tajništvu 
Občine Kanal ob Soči. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava in sprejme sklep: 
 

1. Po opravljeni razpravi sprejme  predlog proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2014  
v prvem branju in s sklepom sprejme, da se na predlog proračuna  opravi  javna 
razprava. 

2. Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Kanal, 11.11.2013 

     Župan 
Andrej Maffi 

 


