Obrazložitev izvajanja
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 – 2011
V PRORAČUNU OBČINE ZA LETO 2009
04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB044-07-0082 Inv. vzdr. Dela na kulturnih domovih KS Kambreško: obnova strehe.
Dela so izvršena.
OB044-07-0001UREJANJE PROSTOROV KS AVČE: Pridobljeno gradbeno dovoljenje št … 3511087/2008-15 z dne 16.03.2009; naročena izdelava DI-IP in pripravljamo se prijavo za sofinanciranje,
s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Ukrep 322 Obnova vasi.
Rekonstrukcija objekta naj bi se izvajala v letih 2009 - 2011. Naložba je dogovorjena za del namenskih
sredstev SENG iz naslova gradnje ČHE Avče.
06039002
uprave

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske

OB044-07-0004 NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV: V letu 2009 se načrtuje odkup prostora na
podstrešju občinske stavbe predvsem za namen ureditve arhiva (odločba Pokrajinskega arhiva).
Nakup izvršen, načrtujemo ureditev prostorov arhiva v letu 2010.
07039001 Pripravljenost sistem za zaščito, reševanje in pomoč
OB044-07-0003 NAKUP VOZIL: župani sklenili dogovor za nakup vozila za potrebe CZ (koordinacija,
poveljevanje in vodenje gasilskih akcij, zaščite in reševanja).
Občina nakazala delež sofinanciranja, nakup izvršen.
OB044-07-0005 NABAVA OPREME ZA PGD KANAL –POŽARNE TAKSE:
Po prejemu predloga Poveljstva JGS in podpisani pogodbi med občino in društvom.
Se izvaja.
OB044-07-0005 NABAVA OPREME ZA PGD AVČE –POŽARNE TAKSE:
Po prejemu predloga Poveljstva JGS in podpisani pogodbi med občino in društvom.
Se izvaja.
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu
OB044-07-0076 Podpore za prestr. in prenovo kmet. proizv.: Sredstva za javni razpis v kmetijstvu.
Razpisa izveden, predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta pokoriščena.
OB044-07-0077 PODPORA RAZVOJU DOPOL. DEJ. (tur., obrt,..): Sredstva za javni razpis v kmetijstvu

11029003 Zemljiške operacije
OB044-07-0078 PODPORE ZA UREJANJE INRASTRUKTURE NA PODEŽELJU: Sredstva za javni razpis v
kmetijstvu.
Razpisa izveden, predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta pokoriščena.
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB044-07-0007 MODERNIZACIJA ODSEKOV OBČINSKIH CEST PO KS: Skrbnik projekta je Nataša
Peternel. V letu 2008 smo se pričeli dogovarjati in v 2009 se bo odkupilo zemljišče za ureditev križišča
med Gregorčičevo in Vojkovo ulico v Kanalu. V letu 2010 se bo izvedla asfaltacija ceste (731 m)
Kanalski Vrh-Mrcinje (65.000 EUR). Za naslednja leta se načrtuje preplastitev ceste Lig-MarkičiUkanje cca. 500m- 20.000 EUR), asfaltacija Paljevo (cca. 120 m), Avšček I. faza od Pavšiča do Bratuža
(cca. 350 m – 16.000 EUR), asfaltacija Kambreško-Rog, preplastitev cesta Gor. Deskle (106 m – 13.700
EUR), odcep Loge (8.200 EUR), Močila pri Gor. Polju (12.300 EUR).
OB044-07-0008 OBNOVA LC 163030 KANAL – KAL NAD KANALOM: Skrbnik projekta: Nataša
Peternel. Obnova se bo izvajala v sklopu izgradnje vodovoda Lokovec - Kal nad Kanalom v letih 2010
in 2011. Preplastitev Kal nad Kanalom – Koprivišče (69.340 EUR).
OB044-07-0009 SLEMENSKA CESTA – MODERNIZACIJA PREČNIH POVEZAV: Predvideva se asfaltacija
ceste Zamedveje – Vrtače v naslednjih letih (426.200 EUR).
OB044-07-0010 REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽICE – GOLJEVICA: Skrbnik projekta Nataša Peternel.
Izvedene so bile parcelacije zemljišč, v letu 2009 in 2010 načrtujemo realizirati odkupe zemljišč,
izvedba je predvidena v letu 2011.
Sklepanje pogodb in reševanje vpisa ceste v kataster in zemljiško knjigo - v teku.
OB044-07-0011 REKONSTRUKCIJA CESTE KANAL – GORENJA VAS: Skrbnik projekta Nataša Peternel.
Pridobivajo se služnosti, vložitev gradbenega načrtujemo v letu 2010, izvedbo v 2011-2012.

OB044-07-0012 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO: Skrbnik projekta je
Nataša Peternel. V letu 2008 smo pričeli z izdelavo projektov PGD za obvoznico Ročinj (ker bi se
moralo projektiranje razširiti po projektnih pogojih, se je izvedba dokumentacije zaključila) in za peš
hodnik do Deskle-Globno, do vasi Globno in nameravamo pričeti s projektiranjem rekonstrukcije
ceste v Kalu nad Kanalom. V izdelavi je ID in PGD za peš hodnik Deskle – Globno (čakamo na mnenje
DRSC).
13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB044-07-0014 UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA AJBA: Po projektnih pogojih DRSC je
potrebno naročiti dodatno projektiranje in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2009 se bo izvedel
priključek na državno cesto.
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB044-07-0019 IZGRADNJA ČN GORENJA VAS: Skrbnik projekta: Vinko Medvešček. Dokončanje
začete naložbe.
Izvršeno, potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje.
OB044-07-0020 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA DESKLE:
Potrebno preiti v poskusno obratovanje in dokončati priključevanje hiš v Gorenjih Desklah.
OB044-07-0022 KANALIZACIJA IN ČN AVČE: Skrbnik projekta Kristina Marinič. Predložena vloga na
UE Nova Gorica za izdajo gradbenega dovoljenja, izdelan DI-IP, pripravljamo vlogo kot partnerji v
projektu, ki bo kandidiral za EU sredstva na razpisu CILJ 3 – standardni projekti.
OB044-07-0023 KANALIZACIJA, METEORNA KANALIZACIJA IN ČN KANALSKI VRH: Skrbnik projekta
Nataša Peternel.
Pridobljena dokumentacija PGD,PZI, gradbeno dovoljenje, projekt smo pripravili na razpis za
neposredne spodbude preko SVLR, naročena izdelava DI-IP.
16039001

Oskrba z vodo

OB044-07-0027 VODOVOD DESKLE – GREGORČIČEVA II. FAZA: Skrbnik projekta Vinko Medvešček.
Naložba je zaključena –plačati obračunske situacije iz novembra in decembra in končno situacijo
(izdelati končni obračun).
Izvedeno, odpravljamo pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, da pridobimo uporabno dovoljenje.
OB044-07-0028 VODOVOD LOKOVEC-KAL NAD KANALOM: Skrbnik projekta Kristina Marinič.
V izvajanju, prvi odsek končan, nadaljevanje del na odseku 2, začeta so tudi dela na rezervoarju, do
katerega pa moramo sprojektirati, razpisati in urediti dostopno cesto.
OB044-07-0030 IZGRADNJA VODOVODA ČN KANAL – MORSKO: dokončanje črpališča pri ČN Kanal
predvidevano izvesti po sanacijah odsekov vodovoda v Kanalu in oštevčenjem ( Čargova, Parizanska).
OB044-07-0031 REKONSTRUKCIJE ODSEKOV VODOVODA KANAL: Skrbnik projekta Vinko
Medvešček.
Gradbeno dovoljenje pridobljeno, pripravljamo razpis za Čargovo v Kanalu, v NRP smo uskladili
potrebna sredstva za izvedbo, potrebno je skrbno pripraviti mesta priključevanja, da ne bo večjih
težav pri izvedbi. Z izvedbo bomo začeli v 2009, dokončali v 2010.
OB044-07-0032 IZGRADNJA VODOVODA DO ZAGORE: Skrbnik projekta Vinko Medvešček. V letu
2008 so bili izvedeni priključki do posameznih hiš. Vloženo gradbeno dovoljenje. Takoj po pridobitvi
le-tega načrtujemo naložbo dokončati.
Izvedba v teku.
OB044-07-0034 VODOVOD PEČNO: Skrbnik projekta Kristina Marinič. V septembru 2008 vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba v letih 2009 in 2010.

Podpisana pogodba z izvajalcem.
OB044-07-0035 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE: Skrbnik projekta Nataša
Peternel. Pridobljena dokumentacija PGD, PZI in vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena na
UE Nova Gorica.
OB044-08-0001 VODOVOD DESKLE – UREDITEV VRTINE: Skrbnik projekta Kristina Marinič. 10.
septembra 2008 je bila na UE vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocena investicije je
387.352 EUR, načrtuje se priprava razpisne dokumentacije v letu 2009 in izvedba v letu 2009, 2010.
Izvedba v teku.
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0036 POKOPALIŠKA VEŽICA V AVČAH: Skrbnik projekta je Kristina Marinič.
Tehnični pregled, pridobiva se uporabno dovoljenje.
16039005

Druge komunalne dejavnosti

OB044-07-0039 UREDITEV TRŽNICE S PARKIRIŠČI V KANALU: Skrbnik projekta Nives Prijatelj.
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izbran je izvajalec, dela so se začela v 2008 in se nadaljujejo v
2009.
V prvi fazi smo s stroški v višini ca. 220.000 EUR izvedli podporne zidove in uredili parkirišča na
končne višine, pripravljamo naslednjo fazo (na posameznih odsekih ureditev zidne obloge,
tlakovanje, prometna ureditev; usklajujejo načrte glede velikosti in števila parkirnih mest in pokritega
nadstreška za tržnico).
OB044-07-0040 Sledi V. Staniča/UREDITEV CENTRA VASI BODREŽ: Skrbnik projekta Vinko
Medvešček. Predhodno je bil že v letu 2003 izdelan idejni projekt –IDZ. Pridobljena ponudba za
projektno dokumentacijo v septembru 2008, izdelava projektne dokumentacije (dodatno NN, TK).
Pridobljeno gradbeno dovoljenje, pridobiti moramo še končni projektantski predračun, da razpišemo
izvedbo.
18039003

Ljubiteljska kultura

OB044-07-0051Investicije in inv. vzdr. dela - KULTURNI DOM LIG: Skrbnik projekta Nataša Peternel.
Izdelani projekti PGD, PZI, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, moramo rešiti
lastništvo – 30 lastnikov, 1 neznan, v treh primerih je postopek dedovanja v teku dedovanja, od 13
solastnikov še nismo prejeli podpisanih vrnjenih pogodb. Izvedbo načrtujemo izvajati v letih 2009 2011.

18039004

Mediji in avdiovizualna kultura

OB044-07-0053KABELSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEM DOBLAR:

OB044-08-0003IZGRADNJA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠOE KOMUNIKACIJ: Skrbnik projekta
je Kristina Marinič. 3.9.2008 prejeta delovna verzija Načrta razvoja gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za občini Kanal ob Soči in Tolmin. Investicija se bo
izvajala samo v primeru, da bo RRA uspel pridobiti sredstva na prijavah za evropska sredstva.
Predvidevamo, da bo to znano v letu 2009, morebitna sredstva za sofinanciranje naložbe pa bodo
potrebna od 2010 naprej.
Priprava projekta v teku, čakamo na razpis Ministrstva za gospodarstvo glede preveritve pogojev.
18039005

Drugi programi v kulturi

OB044-07-0047 DOM VALENTINA STANIČA V ROČINJU: Investicija je bila prijavljena na Javni razpis
Ukrep 322 Obnova vasi na Ministrstvo za kmetijstvo. V decembru smo morali prijavo ponovno
uskladiti . Izvedba je načrtovana v letih 2009 in 2010.
Izbran izvajalec, predviden zaključek projekta z uporabnim dovoljenjem do 30.09.2010.
OB044-07-0068 UREDITEV TRGA KONTRADA: Skrbnik projekta Nataša Peternel. V letu 2009 izdelava
projektne dokumentacije in vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba v letih 2010
in 2011.
V teku projektiranje, usklajevanje projekta z ZVKD in z uporabniki in stanovalci na Kontradi.
18059001

Programi športa

OB044-07-0052 IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V LEVPI: investicijski transfer za dokončanje
naložbe (omogočiti prijavo na LAS).
Sprememba gradbenega dovoljenja pridobljena.
OB044-07-0061REKONSTRUKCIJA STARE TELOVADNICE V DESKLAH: Projekt ima gradbeno
dovoljenje, izdelan DI-IP in investicijski program je potrebno novelirati. Pričakujemo zahtevek
Balinarskega društva Deskle za občinska sredstva. Izvedba v višini dodeljenih sredstev.
OB044-07-0056PRENOVA TELOVADNICE OŠ KANAL: Skrbnik projekta Nataša Peternel. Izdelana je
projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, gradnja bo fazna. Projekt je prijavljen na
razpis za sofinanciranje na Ministrstvo za šolstvo in šport. Začela so se že dela 1. faze -izgradnjo
kanalizacije in črpališča v vrednosti 65.000 EUR, v letih 2009, 2010 pridobiti prostore za učilnic.
Šolski del obnove se končuje, predvidevamo pridobiti uporabno dovoljenje (razen za večnamensko
dvorano za kulturne prireditve) do konca novembra 2009.
23029002

Socialno varstvo starih

OB044-07-0064IZGRADNJA DOMA ZA OSTARELE: v NRP so predvidena sredstva za nakup zemljišč na
primerni lokaciji. Aktivnosti so v teku, finančne obveznosti niso predmet proračuna 2009.

