ANALIZA – STANJE PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V NRP 2007-2011 imamo uvrščenih ca. 80 investicijskih projektov oz. programov
(sofinanciranja s sredstvi EU, državne pomoči). Med vsemi projekti in programi je za 32
projektov potrebno gradbeno dovoljenje, 15 pa neaktualnih oziroma že realiziranih. Ob
sprejemanju NRP pri proračunu 2008 smo razpolagali z 10 gradbenimi dovoljenji); v letu
2009 smo pridobili še 10 gradbenih dovoljenj – projekti so poudarjeni s krepko pisavo
– rdeče), dva sta v zaključnem postopku pridobivanja (vlogi na Upravni enoti).
V letu 2009 na 27 projektih ni predvidenih (večjih) aktivnosti, tudi na sledečih
investicijskih projektih, za katera razpolagamo z gradbenimi dovoljenji:
1.
2.
3.
4.

rekonstrukcija stare telovadnice Deskle,
kanalizacija Ložice (nadaljevanje),
Kabelsko-komunikacijski sistem Doblar (dokončanje),
vodovod ČN Kanal-Morsko (dokončanje tehnološke ureditve črpališča pri ČN
Kanal)

V letu 2009 je bilo načrtovano zaključevanje
preteklih/preteklega leta za sledeče projekte (5 naložb):
1.
2.
3.
4.
5.

začetih

projektov

nadomestna gradnja telovadnice Deskle,
nadaljevanje gradnje vodovoda po Gregorčičevi ulici v Desklah (II. faza) –
pridobljeno uporabno dovoljenje,
dokončanje del na vodovodu Deskle - ureditev črpališča Ledinca in
dokončanje del na vodovodu Zagora - ureditev črpališča Drmota – na obeh
črpališčih se dela izvajajo,
večnamenski objekt Levpa – gradnjo vodi ŠKTD Levpa.

V letu 2008 smo pričeli in v letu 2009 nadaljujemo/dokončujemo z gradnjo:
1.
2.
3.
4.

kanalizacije in čistilne naprave Deskle – pričakujemo odločbo za poskusno
obratovanje,
gradnjo tržnice s parkirišči v Kanalu – I. faza parkirišča – je zaključena,
potrebno je v proračunu občine zagotoviti sredstva za dokončanje,
postavitev ČN Gorenja vas – potrebno pridobiti uporabno dovoljenje,
gradnjo Poslovilnega objekta Avče – pridobljeno uporabno dovoljenje.

V letu 2009 načrtujemo pričeti z gradnjo:
1.
5.
2.
3.
4.

iz

vodovoda Lokovec-Kal nad Kanalom – v izvajanju,
rekonstrukcijo stare telovadnice v Kanalu-učilnice – v izvajanju,
rekonstrukcijo stare šole v Ročinju – z izbranim izvajalcem smo pričeli z
izvajanjem del,
kanalizacije, meteorne kanalizacije in ČN Kanalski Vrh – po prejemu
gradbenega dovoljenja za vodovod bomo naložbo prijavili na IV. razpis SVLR,
Vodovod Čargova ulica , Kanal – rekonstrukcija – po sprejemu rebalansa
bomo pričeli s postopkom izbire izvajalca del,

5.

vodovod Pečno – z izbranim izvajalcem smo pričeli z deli.

V letu 2009 projektiramo/preprojektiramo in načrtujemo pridobitev gradbenega
dovoljenja za :
1. večnamenski objekt Avče(Prostori KS, prostori PGD Avče, večnamenski
prostor za manjše krajevne prireditve) - pripravljamo prijavo na Ukrep 322 –
Obnova vasi,
2. kanalizacijo in ČN Avče – prijavili na CILJ III, standardni projekt,
3. Kanalizacijo in ČN Kal nad Kanalom – izdelan in potrjen idejni projekt,
4. kulturna dvorana v Ligu – PGD, PZI dokumentacija izdelana, rešujemo problem
lastništva zemlje (…)
5. vodovod (tehnološka voda) Kanalski Vrh – vodovod bo prijavljen skupaj s
kanalizacijo in ČN Kanalski vrh na neposredne razvojne spodbude(SVLR-EU
sredstva),
6. Prostori Mladinskega kluba Kanal - dela so zaključena, potrebna pridobiti
uporabno dovoljenje,
7. KS Avče je pridobila gradbeno dovoljenje za športni objekt Avče.
Legalizacija:
1. Igrišča v Levpi
Ostalo v NRP za obdobje 2007 – 2011, v letu 2009:
-

-

priprava druge dokumentacije (urbanistična dokumentacija, Ureditev trga Kontrada),
investicijsko-vzdrževalna dela: sofinanciranje obnov dveh streh na Kambreškem,
sofinanciranje manjših investicijsko-vzdrževalnih del za Vrtec Deskle, OŠ Kanal in
Vrtec Kanal, za OŠ Kozara,
razpis za sredstva v kmetijstvu,
sklad za razvoj drobnega gospodarstva,
programi razvoja podeželja – LAS: Marijacelski kolač, kanalska obleka sta
zaključena,
sofinanciranje EU projektov: Na CILJ III – strateški projekti smo prijavili projekta Poti
miru in Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom; na standardne projekte
smo prijavili izgradnjo Kanalizacija in ČN Avče, kolesarske steze – Plave – Vrtače,
Sledi V. Staniča, smo partnerji v projektu »Dežela kostanja«.

Legenda:
-

projekti s pridobljenimi gradbeni dovoljenji ob sprejetju proračuna 2008 – nepoudarjeno,
projekti, s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji od leta 2008 - poudarjeno,
projekti, za katere je vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja –poudarjeno podčrtano,
projekti, za katere je že v izdelavi projektna dokumentacija oziroma bo vložena vloga za izdajo gradbenega
dovoljenja –nepoudarjeno podčrtano .

Kanal, 9.11.2009
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