
DOPOLNITEV PREDLOGA PRORAČUNA 2013 

po dogovoru na koordinaciji župana z vodji svetniških skupin dne, 11.2.2013 

(dodatno gradivo k predlogu proračuna 2013) 

 

4060059 Javna dela – obrazložitev povečanja postavke: V letu 2013 sta tako kot v letu 2012 

odobreni dve javni deli , in sicer za delavca v Režijskem obratu IV. stopnja, za delavca v TIC-u VII. 

stopnja. Do povečanja postavke je prišlo, ker smo v lanskem letu imeli delavca v Režijskem obratu 

zaposlenega samo za 6 mesecev, v TIC-u pa za 10 mesecev, v letošnjem letu pa oba za 12 mesecev. 

Na postavki  4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov se zagotovi sredstva za 

popravilo dela strehe na Garlattijevi hiši v Kanalu. 

4070020 Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kanal – Priloga 1 – Opis vozila, Priloga 2 

Zapisnik JGS 

4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov – Priloga 3 Seznam del  

4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – Priloga 3 Seznam cest – Na postavko 

se uvrsti cesta Krstenice-Anhovo po predlogu Komisije za ceste. Za cesto Okroglo se v proračunu 

zagotovi le 20.000 EUR za potrebe odkupov zemljišč, služnosti do pridobitve gradbenega dovoljenja. 

Za požarno pot Plave se bo poiskalo najugodnejšo varianto; ponovno sklicati sestanek s projektantko 

in Slovenskimi železnicami. Avtobusno postajališče Ajba – Direkcija odkupuje zemljišče. Ko se uredi 

lastništvo zemljišča, se bo investicija nadaljevala. V proračunu za leto 2013 bo 10.000 EUR. Na 

postavko se uvrsti 10.000 EUR za nabavo in montažo ograje za cesto Brdo-Kras. 

4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo – na postavki se zagotovi 

sredstva za izdelavo idejnega projekta za cesto Ložice-Plave, v NRP se uvrsti, ko bo znana dokončna 

varianta ureditve. 

4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter 4130051 Rekonstrukcija javne 

razsvetljave – Priloga 4 Obrazložitev  

4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN – Za Komunalno infrastrukturo 

Čolnica se v letu 2013 izvede vse aktivnosti do pridobitve gradbenega dovoljenja, investicija se uvrsti 

v NRP za izvedbo v letu 2014 in 2015.  

4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN -  na postavki so sredstva za 

projektno dokumentacijo za komunalno infrastrukturo Ročinj, za dokumentacijo za parkirišča na 

Partizanski Kanal. 

4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov Seznam Priloga 5 

4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode – na postavki so sredstva za pripravo 

dokumentacije za dezifekcijo na vodovodih po odločbah inšpektorja kot je razvidno iz Priloge 5. 



4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov -  na postavko se uvrsti 

dokončanje trga v Bodrežu (3.000 EUR), sredstva se zagotovi s postavke 4180011 Obnova sakralnih 

objektov; - Kontrada – projekti izdelani, nadaljevati je potrebno pogajanja z lastniki za ureditev 

stavbnih pravic, služnosti in odkupe zemljišč. Vrednost bomo ocenili do priprave dopolnjenega 

predloga proračuna in jo vključili v letni program odkupov nepremičnin. Sledi pridobitev gradbenega 

dovoljenja. 

4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj – na postavki se planira tudi sredstva za nakup oken na 

stavbi bivše OŠ v Ligu.  

4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo -  na postavki se zagotovi sredstva za nakup 

klim v večnamenski dvorani v Kanalu, v prostoru KD Deskle, za zamenjavo dela strehe na KD Deskle 

ter za ureditev zamakanja vode v Domu V. Staniča v Ročinju. 

4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za Kulturo – Dvorana Lig – v letu 2013 se 

pridobi gradbeno dovoljenje, potem se preveri možnosti prijave na razpis za sofinanciranje investicije 

iz EU skladov.  

4180240 Promocijske športne prireditve – za odbojko na mivki v Kanalu in Morskem se zagotovi 800 

EUR, sredstva se zagotovi s postavke 4180070 Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij. 

4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport – na postavki so tudi sredstva za sanacijo 

vodne napeljave v ŠD Kanal. 

4230010 Proračunska rezerva – v proračunsko rezervo se v letu 2013 ne planira izločati sredstev. 

Stanje proračunske rezerve je 68.000 EUR.  

Znotraj podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč iz postavke 4230020 

Sofinanciranje dobave vode v času suše se za pomoč kmetom, ki jih je v letu 2012 prizadela suša, za 

nabavo krme zagotovi 5.000 EUR.  

5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah – Priloga 5  

5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov – Priloga 5  

 

Priloga 6 – Zapisnik sestanka predsednikov KS 

 


