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1. ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Ob ine Kanal ob
So i (Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je ob inski svet na _____
seji dne _________ sprejel
ZAKLJU NI RA UN
prora una Ob ine Kanal ob So i za leto 2010
1. len
Sprejme se zaklju ni ra un prora una Ob ine Kanal ob So i za leto 2010.
2. len
Zaklju ni ra un prora una za leto 2010 izkazuje:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

7.425.352

TEKO I PRIHODKI (70+71)

6.479.868

DAV NI PRIHODKI (700+703+704)

4.822.512

700

Davki na dohodek in dobi ek

4.145.262

703

Davki na premoženje

563.491

704

Doma i davki na blago in storitve

113.759

70

NEDAV NI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.657.356

710

71

Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja

1.319.431

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedav ni prihodki

72

959
2.701
30.906
303.359

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

22.304

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih dolgoro nih sredstev

73
730
74

2.500
19.804

PREJETE DONACIJE (730)

1.190

Prejete donacije iz doma ih virov

1.190

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

921.990

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij

439.804

741

Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije

482.186

II.
40

SKUPAJ

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)

400

Pla e in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Pla ila doma ih obresti

409

Rezerve
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7.483.385
2.189.852
428.567
69.268
1.602.696
1.433
87.888

TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)

2.509.509

410

Subvencije

30.392

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413

Drugi teko i doma i transferi

572.243
546.166
1.360.708
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42
420
43

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.667.592

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.667.592

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

116.432

431

Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki

44.479

432

Investicijski transferi prora unskim uporabnikom

71.953

PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ (II -I.) (skupaj odhodki minus skupaj prihodki)
B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

58.033

III.
75 IV.

PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

44 V.

DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. RA UN FINANCIRANJA

0

ZADOLŽEVANJE (500)

0

VI.
50 VII.

55 VIII. ODPLA ILA DOLGA (550)
550

0

4.729

IX.

Odpla ila doma ega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RA UNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

4.729

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-4.729

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)

58.033

XII.

STANJE SREDSTEV NA RA UNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

615.491

Ostanek sredstev na ra unih ob ine in KS na dan 31.12.2010

552.729

-62.762

3. len
Ostanek sredstev na ra unih Ob ine Kanal ob So i in krajevnih skupnosti na dan 31.12.2010 v višini
552.729 € se vklju i v prora un Ob ine Kanal ob So i za leto 2011 in se nameni za dokon anje programov
iz leta 2010, za investicije za leto 2011 in kritje teko ih obveznosti prora una za leto 2011.
4. len
Na dan 31.12.2010 znašajo sredstva prora unske rezerve 11.221 €.
5. len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in za ne veljati naslednji dan po objavi.
Številka:
Datum:
ŽUPAN
Andrej Maffi
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I. SPLOŠNI DEL PRORA UNA (TABELE)
SPLOŠNI DEL 2010.pdf
II. POSEBNI DEL PRORA UNA (TABELE)
POSEBNI DEL 2010.pdf
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2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJU NEGA RA UNA PRORA UNA
2.1. Obrazložitev splošnega dela ZR
V prora unu Ob ine Kanal ob So i za leto 2010 so vklju eni vsi neposredni prora unski uporabniki ob ine: ob inski
svet, nadzorni odbor, župan oz. podžupanja, ob inska uprava, režijski obrat ter osem krajevnih skupnosti.
Vsebina ZR
Zaklju ni ra un prora una zajema:
• I. SPLOŠNI DEL (Bilanca prihodkov in odhodkov, ra un finan nih terjatev in naložb ter ra un financiranja)
z obrazložitvami.
• II. POSEBNI DEL (Realizirani izdatki po prora unskih uporabnikih) z obrazložitvami.
Prora un
Prora un ob ine za leto 2010 je bil sprejet 11.2.2010 na 29. redni seji ob inskega sveta. Planirani so bili prihodki v
višini 7.831.396 €, odhodki v višini 8.948.703 ter zadolževanje v višini 502.307 €. Ocenjen prenos sredstev iz
preteklega leta je znašal 615.000 €.
Realizacija na rtovanih ciljev
Za ob inski svet smo pripravili oziroma pridobili gradiva in izpeljali 7 rednih sej in 2 izredni seji. Komisije
ob inskega sveta in župana so skupaj z ob insko upravo realizirali razpise na podro jih: kultura, šport, humanitar,
turizem, na podro ju kmetijstva in drugih društev in stanovskih organizacij.
V letu 2011 so bile izvedene volitve za župana (dva kroga), volitve v ob inski svet in v svete krajevnih skupnosti.
Realizirali smo planirana nakupa prostorov Žorževe hiše v Kanalu in prostore na Vojkovi 1 v Kanalu (nad
cvetli arno), pri eli smo z urejanjem podstrešja za potrebe arhiva, uredili prostore za CZ v kleti športne dvorane v
Kanalu; tudi društvo upokojencev Kanal si je uredilo prostor na tej lokaciji.
Po pridobljenem elaboratu za postavitev cestne signalizacije, ki je omogo il postavljanje prometne signalizacije v
skladu z uveljavljeno zakonodajo na podro ju cestne infrastrukture, smo ob glavni cesti skozi Kanal, Deskle in Ro inj
smo nadaljevali s postavljanjem obvestilnih tabel.
V letu 2010 smo nadaljevali z izdelavo OPN in sicer z javno razgrnitvijo predloga OPN in celovite presoje vplivov na
okolje, ter javnimi obravnavami v Ligu, v Kalu nad Kanalom, v Kanalu in v Desklah.
Z gradnjo vodovoda Lokovec – Kal nad Kanalom, drugi odsek smo pripeljali vodo do Kala nad Kanalom. Nadaljevali
smo z ureditvenimi deli v Bodrežu- trg (odvodnjavanje, obnova vodovoda). Uredili smo vrtini za pitno vodo za
Zagoro in za vodovod Deskle ( rpališ e Ledinca). Nadaljevali z urejanjem kanalizacije in vodovoda po vasi Ložice,
preplastili cesto Ložice-Goljevica. Rekonstruirali smo vodovod po argov ulici v Kanalu. Obnovili smo kuhinjo v
vrtcu Deskle in sanitarije v vrtcu in osnovni šoli v Kanalu.
Za projekt vodovod, kanalizacija in istilna naprava Kanalski Vrh smo zagotovili sredstva sofinanciranja s kandidaturo
na 5. javnem pozivu za sredstva evropskega sklada z regionalni razvoj preko operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov, razvojne prioritete razvoja regij, prednostne naloge »regionalni razvojni programi«.
Prav tako smo si zagotovili sredstva sofinanciranja s prijavo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ukrep 322 za ve namenski objekt v Av ah in za ve namenski prostor v Kanalu (II. faza rekonstrukcije stare šolske
telovadnice v Kanalu).
V letu 2010 smo pridobili smo uporabna dovoljenja za slede e objekte:
- za uporabo u ilnic v rekonstruiranem delu stavbe telovadnice in delu stavbe OŠ Kanal, št. 351-735/2009-11,
z dne 21.01.2010,
- za uporabo vodovoda Drmota-Zagora, št. 351-267/2010-6 z dne 10.05.2010,
- povezovalni vodovod na trasi Globno-Deskle I. in II. faza (št. 351-264/2010-11 in 13, z dne 17.05.2010,
- za uporabo mladinskega kluba v telovadnici v Kanalu, št. 351-262/2010-6 z dne 10.05.2010,
- za uporabo vodovoda od stavbe bivše policijske postaje do Petrola v Desklah, št. 351-26572010-11 z dne
17.05.2010,
- za uporabo rpališ a »Plave-naselje Globno«, št. 351-268/2010-15, z dne 01.06.2010,
- za rpališ e za zajem pitne vode Drmota, št. 351-213/2010-18, z dne 19.05.2010,
- za uporabo rekonstruirane in dozidane stavbe KS Ro inj, št. 351-495/2010-15, z dne 08.09.2010,
- za Vodovod Lokovec-Kal nad Kanalom I. odsek na obmo ju Nove Gorice, II. odsek: št. 351-492/2010-15 z
dne 08.09.2010.
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Kot partnerji smo vklju eni v skupne projekte, ki so kandidirali na mednarodnem razpisu CILJ III (bivši INTERREG)
- standardni projekti s projektom kolesarske povezave, s kanalizacijo in N Av e in s projektom »Sledi V. Stani a«,
ki so v postopku ocenjevanja.
TIC je na javni poziv LAS za hribovski del Severne Primorske v 2010 prijavil slede e projekte: »Podeželje ima ve « v projektu bo ob ina izvedla nakup štirih stojnic za potrebe promocije in prodaje izdelkov; »PEV – podeželski
elektronski vodi « - v okviru projekta bo ob ina sofinancirala nabavo GPS aparatov, v katere se bo vrisalo lokalne
tematske poti (kolesarske in druge, ki so zanimive za obiskovalce) ter ponudbo in znamenitosti na poteh, tako da bodo
obiskovalci lahko brez vodi a spoznavali podeželje in njegove posebnosti; »Prehrana in tradicija Zgornjega Poso ja«v projektu bo ob ina sofinancirala nabavo stiskalnice za sadje ter izvedla tematske delavnice za prebivalce na terenu;
»Prireditve za popestritev dogajanj na vasi«- v naseljih Morsko, Lig, Levpa, Ro inj bo ob ina v okviru projekta
izvedla 8 delavnic, v vsakem naselju po dve delavnici, katerih vsebina se bo dolo ila glede na želje in pobude
lokalnega prebivalstva; »Tematske poti na Kanalskem«- priprava strategije tematskih poti v ob ini Kanal ob So i, v
katero bi vklju ili že obstoje e poti, dolo ili njihovo enotno ozna evanje ter pilotno izvedli ureditev u ne
naravoslovne poti v soteski Doblarca. Opravljen je bil ogled soteske Doblarca z zavodom za varstvo narave in
zavodom za gozdove ter ocenjeni so bili stroški ureditve te poti. Potrditev zgoraj navedenih projektov aka na sprejetje
nove Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013.
V letu 2010 smo v okviru Regijske destinacijske organizacije (RDO) pripravili projekt za prijavo na javni razpis
Ministrstva za gospodarstvo, ki se osredoto a na promocijo obmo ja ob Smaragdni poti in promocijski material in
sicer: priprava kataloga Dolina So e (predstavitev obmo ja in ponudnikov na obmo ju), lokalna in splošna zgibanka
na temo poti miru, 3 informacijske table na temo poti miru. Gre za tri letni projekt, za obdobje 2011-2013, izvajanje
projekta naj bi se za elo 1. maja 2011 oz. od potrditve projekta s strani Ministrstva za gospodarstvo.
Izvedeni projekti v letu 2010 v okviru LAS za razvoj so bili slede i: Ve znanja na podeželju III. del - v letu 2010 je
potekala priprava na izvedbo projekta: izbira skupnih vsebin ter lokalnih vsebin, dolo itev lokacij in datumov
izobraževanj, priprava vsebin, iskanje predavateljev, priprava kataloga izobraževanj 2011; sodelovanje pri pripravi
študije razvoja obmo ja zahodnega dela Banjške planote v ob ini Kanal ob So i ( HE Av e), ki jo je izdelal RRA
Nova Gorica; izobraževanja na podeželju – izbor in priprava vsebin z namenom pospeševanja turizma na podeželju,
izvedba projekta v 2011; prijava projekta tematske poti v ob ini Kanal ob So i na javni poziv LAS – aka se potrditev
projekta; projekti na temo Poti miru so prijavljeni v okviru razpisa RDO; dogovor s fundacijo Poti miru iz Kobarida za
postavitev dveh lesenih koli kov na Kolovratu v letu 2011 (podaljšanje poti miru, od Zgornjega Poso ja do morja);
priprava poro ila o naravnih in kulturnih znamenitosti za ureditev regijskega parka Nanos – Trnovski gozd
(sodelovanje pri pripravi študije s strani ICRE do.o. Idrija v okviru LAS-a);
Promocija in promocijski material: priprava zgibanke o tradicionalnih pohodih v ob ini (izbor tradicionalnih pohodov
v ob ini, pridobivanje informacij o pohodih pri društvih, sestanek z društvi, ki organizirajo pohode v ob ini), pridobili
smo prevod zgibanke o cerkvi Marije Vnebovzete Kanal v nemškem in angleškem jeziku, v okviru RDO smo v letu
2010 pripravili novo zgibanko »Smaragdna pot«.
Organizacija in izvedba oz. sodelovanje pri organizaciji naslednjih prireditev in projektov: organizacija festivala
Spoznajmo Slovenijo (koncert Vlada Kreslina z Beltinško bando in Malimi bogovi), izvedba vseslovenske istilne
akcije 2010, organizacija sre anja z ministrom Patrickom Vla i em na železniški postaji v Kanalu, pomo LUNG-u
pri organizaciji za etnega te aja angleš ine za ob ane, organizacija ocenjevanja suhomesnatih izdelkov, 1. festival
sodobne glasbe – Kogojevi dnevi; sprejem ministrice za kulturo Majde Širca in drugih uglednih gostov, Proslava ob
ob inskem prazniku, Kampanja Ne–odvisen.si, Nariši nov dan, Dogodki ob obisku ministra Henrika Gjerkeša;
zaklju ek del Vodovod Kal, ogled istilne Deskle, Odkritje spomenika v kampu- Pomnik osamosvojitvi, Izdelava in
postavitev dveh informacijskih panojev v Desklah in Kanalu, Odprtje doma Valentina Stani a v Ro inju, Okoljski
projekt So a Soo a, Program in vodenje Zaklju ni izleti gojencev VDC Nova Gorica v Kanalu, Oblikovanje voš ilnic,
ki jih župan pošilja ob rojstvu otroka, Pomo Gimnaziji Nova Gorica pri projektu Kamniti mostovi na So i, Izdaja
ponatisa knjige Slovenija danes –Ob ina Kanal ob So i, V okviru SPVJ-a pa smo izvedli naslednje akcije: Dan brez
avtomobila –Zaprimo ulice otrokom za igro, Prostovoljci pomagajo otrokom varno ez cesto v septembru, Jabolko
vzornim voznikom, JUMICAR – spoznavanje prometa.
Realizacija prora una
Prora un 2010 je bil realiziran 95% na prihodkovni strani in 84% na odhodkovni strani. Skupni prejemki prora una so
v letu 2010 znašali 7.425.352 €, skupni izdatki prora una pa so znašali 7.488.114 €. Presežek izdatkov nad prejemki
za leto 2010 znaša 62.762 € in zmanjšuje presežek iz preteklih let (615.491 €). Ostanek sredstev na ra unih ob ine in
krajevnih skupnosti, na dan 31.12.2010, tako znaša 552.729 €. Od tega znaša presežek KS 15.199 €, presežek ob ine
pa 537.530 €.
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I PRIHODKI PRORA UNA
70 DAV NI PRIHODKI
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK
7000 Dohodnina - Glavni vir prihodkov za financiranje nalog ob ine je dohodnina, ki je v letu 2010 znašala
4.145.262 € oz. 55,8% vseh prihodkov prora una ob ine 2010.
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
7030 Davki na nepremi nine - so v letu 2010 znašali 504.772 €. Najve ji del predstavlja nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljiš a (502.596 €), ostalo pa davek od premoženja od stavb (2.176 €).
7031 Davki na premi nine – so v letu 2010 znašali 78 €.
7032 Davki na dediš ine in darila – so znašali 14.836 €.
7033 Davki na promet nepremi nin – so znašali 43.805 €.
704 DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7044 Davki na posebne storitve – davek na dobitke od iger na sre o je znašal 3.495 €.
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev – od realiziranih 110.264 € najve ji del predstavljata okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (41.726 €) ter odvajanja odpadnih voda (53.695 €). Med druge
davke je vklju ena še pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (13.952 €) ter turisti na taksa (891 €).
71 NEDAV NI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend – V letu 2010 je ob ina prejela 7.219 € dividend za delnice
Komunale d.d. Nova Gorica.
7102 Prihodki od obresti – so znašali 8.651 € in zajemajo obresti od vezanih depozitov (7.040 €) ter obresti od
sredstev na vpogled – no ni depoziti (1.611 €).
7103 Prihodki od premoženja – so znašali 1.303.561 €, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne prostore (30.109
€), od najemnin za stanovanja (27.526 €), od drugih najemnin in zakupnin (555 €), iz naslova podeljenih koncesij za
rudarsko pravico (7.671 €) ter za lovstvo (2.449 €). Koncesijske dajatve od posebnih iger na sre o so znašale 480.148
€, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico pa 755.103 €.
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 Upravne takse in pristojbine – so znašale 959 €.
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
7120 Globe in druge denarne kazni – Prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v letu
2010 znašali 2.701 €.
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev – so znašali 30.906 € in zajemajo prihodke iz naslova vodarine in
kanalš ine – za ra une izdane do 31.12.2007 (691 €), iz naslova grobarine (26.382 €) ter druge prihodke v višini 3.833
€ (oglaševanje v ob inskem glasilu, uporaba mrliških vežic ter drugi prihodki režijskega obrata).
714 DRUGI NEDAV NI PRIHODKI
7141 Drugi nedav ni prihodki – od realiziranih 303.359 € sredstev ve ji del predstavlja komunalni prispevek
(170.536 €); prihodek iz naslova vodarine, kanalš ine – za ra une izdane po 1.1.2008 (65.268 €), služnost ELES
(44.028 €) ter izvirni prihodki krajevnih skupnosti (4.065 €). Med drugimi nedav nimi prihodki (19.462 €) so
evidentirana še sredstva za sofinanciranje stroškov ogrevanja (Nova KBM), sredstva za kritje stroškov družinskega
pomo nika (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), zavarovalnine, takse za izredne prevoze po javnih
cestah ter presežek Enotnega zakladniškega ra una.
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev – za 2.500 € je bil prodan šolski kombi (OŠ Kanal).
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš – prodana so bila stavbna zemljiš a v k.o. Ajba, Morsko, Kanalski Vrh in
Kal nad Kanalom, v skupni vrednosti 19.804 €.
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73 PREJETE DONACIJE
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV
7300 Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb – za odpravo posledic poplav decembra 2009 je ob ina
prejela 380 € sredstev (Jereb Slavko in Decibel Idrija).
7301 Prejete donacije in darila od doma ih fizi nih oseb – v letu 2010 je ob ina prejela 810 € donacij, in sicer za
socialne pomo i 145 € (Podbrš ek) ter za MV Gorenje Polje 665 € (Maffi).
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una – v letu 2010 je ob ina iz državnega prora una prejela 418.169 €
sredstev, in sicer:
- sofinanciranje investicij (23. len ZFO): vodovod argova Kanal (60.750 €); kanalizacija Ložice (135.120 €)
ter cesta Ložice – Goljevica (112.381 €);
- požarne takse 15.479 €;
- za vzdrževanje gozdnih cest 6.551 € ter
- prora unska rezerva države 87.888 €.
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov – Iz javnih skladov je ob ina v letu 2010 prejela 21.636 €:
- 19.312 € za kritje stroškov javnih del (trije javni delavci) – Zavod RS za zaposlovanje
- 337 € za splošno koristno delo (Center za socialno delo) ter
- 1.987 € so znašale refundacije nadomestil pla - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORA UNA IZ SREDSTEV PRORA UNA EU
7412 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije za strukturno politiko – v letu
2010 je ob ina iz sredstev prora una EU za strukturno politiko prejela 482.186 €, in sicer: 369.455 € za sofinanciranje
investicije Vodovod Lokovec – Kal nad Kanalom, 69.216 € za sofinanciranje investicije Dom V. Stani a Ro inj ter
43.515 € za projekte LAS / leader.
Postavka ni bila realizirana v višini 136.211 € (Sledi V. Stani a ter Poti miru).
II ODHODKI PRORA UNA
Skupni odhodki prora una so v letu 2010 znašali 7.483.385 €. Teko i odhodki (40) so bili realizirani v višini
2.189.852 €, teko i transferi (41) v višini 2.509.509 €, investicijski odhodki (42) so znašali 2.667.592 €, investicijski
transferi (43) pa so znašali 116.432 €.
Realizacija odhodkov prora una je pojasnjena v nadaljevanju – 2.2. obrazložitev posebnega dela ZR 2010 (po
prora unskih postavkah neposrednih prora unskih uporabnikov). Na sedežu Ob ine so na vpogled poro ila posrednih
porabnikov (zavodov, društev,…) in podrobna poro ila skrbnikov o investicijah.
VIII ODPLA ILA DOLGA
550 ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA
Odpla ilo dolgoro nega kredita (Stanovanjski sklad RS) je v letu 2010 znašalo 4.729 €.
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA UNU
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2010 znaša 62.762 € in zmanjšuje presežek iz preteklih let (615.491 €). Stanje
sredstev na ra unih ob ine in KS na dan 31.12.2010 znaša 552.729 €.
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2.2. Obrazložitev posebnega dela ZR
Posebni del zaklju nega ra una prora una ob ine sestavljajo realizirani finan ni na rti neposrednih prora unskih
uporabnikov:
Šifra
1000
2000
3000
4000
5000
6001-6008

Prora unski uporabnik
OB INSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN/PODŽUPAN
OB INSKA UPRAVA
REŽIJSKI OBRAT
KRAJEVNE SKUPNOSTI (8)

01 - POLITI NI SISTEM
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je porabe
zajema dejavnost župana in podžupana, ob inskega sveta ter ob inske volilne komisije. V program se uvrš ajo vse
naloge, ki jih županu in podžupanu, ob inskim svetnikom in ob inski volilni komisiji nalagajo zakoni in podzakonski
akti.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o
volilni in referendumski kampanji.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Kvalitetno izvajanje nalog v okviru politi nega sistema, zagotavljanje
pogojev za uresni evanje volilne pravice in pravice sodelovanja ob anov pri odlo anju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0101 Politi ni sistem
0101 - Politi ni sistem
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za delovanje naslednjih institucij politi nega sistema:
ob inskega sveta, župana in podžupanov.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za kvalitetno in u inkovito delo
ob inskega sveta, njegovih delovnih teles ter drugih ob inskih funkcionarjev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
realizacija na rtovanih aktivnosti v okviru dolgoro nih ciljev politi nega sistema glede na sprejeti program dela
ob inskega sveta,
izvedba lokalnih volitev za župana, ob inski svet in v svete krajevnih skupnosti,
izvajanje na rtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost ob inskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referenduma
01019003 Dejavnost župana in podžupanje
01019001 - Dejavnost ob inskega sveta
Opis podprograma: Dejavnost ob inskega sveta zajema stroške svetnikov (pla ilo za nepoklicno opravljanje
funkcije), stroške sej ob inskega sveta, stroške odborov in komisij (tudi ob inske volilne komisije), financiranje
politi nih strank.
Zakonske in druge pravne podlage: Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju ob in, Zakon o
politi nih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju prora una, Statut
Ob ine Kanal o So i, Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles in
komisij ob inskega sveta.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo ob inskega sveta in njegovih delovnih teles.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- nemoteno in u inkovito delovanje ob inskega sveta, odborov in komisij,
- zagotovitev sofinanciranja delovanja politi nih strank.
Kazalci: število sej ob inskega sveta, število sej odborov, število sprejetih ob inskih aktov (program dela ob inskega
sveta).
1000 - OB INSKI SVET
1010010 Stroški svetnikov - V letu 2010 je bilo lanom ob inskega sveta pla anih za 33.563 € sejnin (7 rednih in 2
izredni seji) ter 336 € materialni stroškov (izobraževanje lanov ob inskega sveta).
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1010030 Stroški odborov in komisij so znašali 10.185 €, od tega so znašali stroški akcije Ne-odvisen.si 2.000 €,
sejnine pa 8.185 €. Sejnine so bile izpla ane lanom naslednjih komisij in odborov: Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja (3 seje), Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremi ninami (2 seji), Odbor za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (4 seje), Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti (2 seji), Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih pomo i (8 sej), Komisija za socialno humanitarne
dejavnosti in druga društva (6 sej), Komisija za šport (4 seje), Komisija za kulturo (2 seji), Komisija za turizem (2
seji), Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (1 seja), Komisija za subvencije v kmetijstvu (2 seji)
ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1 seja).
1010040 Financiranje politi nih strank - Za financiranje politi nih strank je bilo namenjenih 8.573 € sredstev, in
sicer: Slovenska ljudska stranka (3.316 €), Socialni demokrati (1.406 €), Liberalna demokracija Slovenije (1.391 €),
Slovenska demokratska stranka (1.192 €), Nova Slovenija (819 €) ter DeSUS (449 €).
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Opis podprograma: Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje
dele ob in, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o
enakih možnostih žensk in moških, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Statut Ob ine Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
pogojev za uresni evanje volilne pravice.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: V letu 2010
izvedba ob inskih volitev prvi krog župana in ob inskih svetnikov, svetov KS in morebitni drugi krog volitev za
župana.
1000 - OB INSKI SVET
1010050 Izvedba volitev župana in ob inskega sveta – stroški izvedbe volitev župana (dva kroga), lanov
ob inskega sveta in svetov KS so znašali 40.807 €. Prora unska postavka zajema stroške volilnega materiala, gradiv,
poštnine, uporabe prostorov, nadomestil lanom volilnih odborov ter sejnin lanom Ob inske volilne komisije.
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma: Podprogram zagotavlja sredstva za financiranje pla poklicnih funkcionarjev in nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcije, materialnih stroškov vklju no s stroški reprezentance, odnose z javnostmi (tiskovne
konference, sporo ila za javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu pla v javnem sektorju, Statut
ob ine Kanal ob So i, Zakon o za asnem znižanju pla funkcionarjev.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
nemotenega izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic ob anov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotoviti pogoje
za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Sredstva za pla e funkcionarjev so planirana za župana, ki opravlja
funkcijo profesionalno in enega podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno.
3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN
3010010 Pla e poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije - Na prora unski
postavki je evidentiranih 60.409 € sredstev. Stroški pla e župana so znašali 49.934 €; nadomestilo za neprofesionalno
opravljanje funkcije podžupanje pa 10.475 €.
3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca) - Na prora unski postavki so evidentirani izdatki za materialne
stroške, ki so nastali pri izvajanju funkcije župana in podžupanje, v skupni višini 12.526 €.
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je porabe
zajema vodenje finan nih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V ob ini je na tem podro ju zajeto
delovno podro je organa ob inske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora ob ine.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju prora una,
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju ob in, Zakon o javnem naro anju, Pravilnik o pla ah in drugih
prejemkih ob inskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles in komisij ob inskega sveta.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Skrb za zakonito, namensko in u inkovito porabo javnih sredstev in
smotrno upravljanje z javnimi sredstvi.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
0202 - Urejanje na podro ju fiskalne politike
Opis glavnega programa: Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih
deležev, pla ilnega prometa in pobiranja ob inskih dajatev.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Poslovanje po na elu "dobrega gospodarja", zagotavljanje u inkovitega
upravljanja z javnimi sredstvi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zakonito, namensko in ažurno izvrševanje pla il,
- notranja revizija poslovanja z namenom sledenju dolgoro nega cilja
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na podro ju fiskalne politike
Opis podprograma: Podprogram zajema sredstva za stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške pla ilnega
prometa-provizija Uprave RS za javna pla ila, provizija Banke Slovenije, pla ila za pobiranje ob inskih dajatev
(nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a, taks in samoprispevka, ekoloških taks,..), vra ila finan ne izravnave,
komunalnega prispevka, nadomestila za uporaba stavbnega zemljiš a ipd, v primeru, da gre za izpla ila iz prora una.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o pla ilnem prometu, Zakon o dav ni službi in
uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Dav ne uprave RS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o
lokalni samoupravi.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pravo asno
izdane odmerne odlo be za pla ilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a za leto 2010 in nemoteno opravljanje
pla ilnega prometa.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4020010 Stroški pla ilnega prometa - Stroški vodenja ra unov ter stroški razporejanja javno finan nih prihodkov so
v letu 2010 znašali 4.493 € (Uprava za javna pla ila, Banka Slovenije).
5000 - REŽIJSKI OBRAT
5020010 Stroški pla ilnega prometa RO – Stroški vodenja ra una ter pla ila provizij so v letu 2010 znašali 103 €.
0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje delovno podro je nadzornega odbora ob ine.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljanje skrbnega razpolaganja s premoženjem ob ine in smotrne ter
namenske porabe prora unskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pregledovati, prou evati
in ugotavljati skladnost ravnanja Ob ine Kanal ob So i s pravnimi predpisi, opravljanje nadzora nad razpolaganjem s
premoženjem, nadzorovanje gospodarnosti namenske porabe prora unskih sredstev, nadzorovanje finan nega
poslovanja uporabnikov prora unskih sredstev, izvedba revizij.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma: Podprogram zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij lanov nadzornega odbora,
materialne stroške, pla ilo izvedencem za izvedbo posebnih strokovnih nalog nadzora.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o ra unovodstvu, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o javnem naro anju, Zakon o financiranju ob in, Zakon o izvrševanju prora una, Statut Ob ine Kanal ob So i,
Odlok o prora unu ob ine, Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles
ob inskega sveta.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo nadzornega odbora.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Obravnavanje
osnutka in predloga prora una teko ega in prihodnjega leta, rebalans sprejetega prora una, obravnava in poro anje o
zaklju nem ra unu prora una za leto 2009, obravnava in poro anje o realizaciji prora una (6-mese na, 9-mese na).
2000 - NADZORNI ODBOR
2020010 Stroški odbornikov - Stroški sejnin za 3 seje nadzornega odbora so v 2010 znašali 2.353 €.
2020020 Izvajanje notranjega finan nega nadzora – Za notranjo revizijo poslovanja ob ine in KS je bilo
namenjenih 8.712 €.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je porabe
zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z dolo eno funkcijo in ki jih obi ajno opravlja ob inska uprava za razli ne
prora unske uporabnike.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Strategija RS v informacijski družbi, Strategija uvajanja
elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti, Strategija razvoja informacijske družbe, Strategija razvoja
elektronskega poslovanja in izmenjave uradnih evidenc, Strategija e-uprave od leta 2006 do leta 2010.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Zagotoviti informacijske sisteme za notranje in zunanje uporabnike in
skrb za njihovo nemoteno delovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0403 Druge skupne administrativne službe
0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za obveš anje javnosti, izvedbo protokolarnih
dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z ob inskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore ob ine.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Obveš anje javnosti, zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za
izvedbo protokolarnih dogodkov, gospodarno ravnanje s premoženjem ob ine v skladu s predpisi in standardi,
prireditve ob ob inskih, državnih in drugih praznikih za utrjevanje identitete in ohranjanja zgodovinskega spomina.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ažurna objava
sprejetih odlokov in drugih ob inskih predpisov, sprotno in celovito obveš anje javnosti o uresni evanju zastavljenih
ciljev, organizacija in izvedba praznovanj ob ob inskih in državnih praznikih, izvajanje protokolarnih dogodkov,
u inkovito upravljanje in vzdrževanje ob inskih poslovnih prostorov.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
04039001 - Obveš anje doma e in tuje javnosti
Opis podprograma: Podprogram vklju uje objave ob inskih predpisov v uradnem glasilu ob ine, izdelavo ob inske
zastave in grba, izdelavo celostne podobe ob ine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani ob ine.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o
dostopu do informacij javnega zna aja, Zakon o medijih, Statut ob ine Kanal ob So i, Poslovnik ob inskega sveta
ob ine Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Primerne, dostojne
po astitve ob inskega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti ter drugih prireditev ob državnih praznikih in
pomembnih zgodovinskih dogodkih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Redno in ažurno
objavljanje sprejetih aktov, ažuriranje in vzdrževanje spletne strani.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4040020 Objava ob inskih predpisov - Prora unska postavka zajema stroške objav v Uradnem listu RS ter v
asopisu Primorske novice (odloki in sklepi ob inskega sveta, razpisi, drugo). Stroški objav so v letu 2010 znašali
4.180 €.

13

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma: Podprogram zajema stroške pokroviteljstva ob ine oziroma ožjega dela ob ine pri prireditvah
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja ob inskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut ob ine Kanal ob So i, Zakon o javnem
naro anju, Zakon o izvrševanju prora una, Pravilnik o grbu, zastavi, pe atu in ob inskem prazniku Ob ine Kanal.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
organiziranja prireditev v okviru ob inskega, državnih praznikov in drugih pomembnejših dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dostojna in
ustrezna po astitev ob inskih, državnih praznikov (Dan samostojnosti in enotnosti) ter drugih praznikov in
pomembnih dogodkov, racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih
dogodkov zadrži vsaj na nivoju preteklih let.
3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN
3010030 Pokroviteljstva ob ine - Na prora unski postavki so evidentirana sredstva v višini 6.280 € (denarne pomo i
društvom in neprofitnim organizacijam za prireditve, dogodke, obletnice…, ki v prora unu niso bila planirana).
4000 - OB INSKA UPRAVA
4040040 Pokroviteljstva ob ine (ob inski praznik, državni praznik, proslave) – Na prora unski postavki so
evidentirani stroški proslav in prireditev v skupni višini 10.791 € (dan samostojnosti, ob inski praznik,...).
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
Opis podprograma: Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje ob ine,
upravljanje in teko e vzdrževanje poslovnih prostorov ob ine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko-vzdrževanje
poslovnih prostorov v lasti ob ine, investicije v poslovne prostore v lasti ob ine.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in, Uredba o stvarnem
premoženju države, pokrajin in ob in, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje ob inskega premoženja z gospodarnim ravnanjem pri upravljanju in vzdrževanju,
- zadovoljevanje družbenih potreb na dolo enih lokacijah in obmo jih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Urejanje
zemljiško-knjižnega stanja na poslovnih prostorih, reševanje morebitnih sporov, nujna vzdrževala dela.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje – Za storitve notarjev in odvetnikov je bilo v letu 2010
namenjenih 5.986 € sredstev.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je porabe
zajema dejavnosti, ki jih ob inske službe opravljajo skupno za KS in druge prora unske uporabnike na strokovnem
podro ju kadrov, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev, zagotavljanje sredstev za delovanje ožjih delov ob in
ali zvez ob in, združenj ob in in drugih oblik povezovanja ob in.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Ni dokumentov dolgoro nega razvojnega na rtovanja.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega
izpopolnjevanja zaposlenih, strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, varnost pri delu, zagotovitev materialnih
pogojev za delo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
0603 Dejavnost ob inske uprave
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za delovanje ožjih delov ob in in zvez ob ini.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Optimalna izraba razpoložljivih virov za delovanje krajevnih skupnosti,
zakonita in namenska, gospodarna in u inkovita poraba prora unskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uspešno in u inkovito
izvajanje zastavljenih nalog sveta krajevne skupnosti.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
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06029001 - Delovanje ožjih delov ob in
Opis podprograma: Podprogram vklju uje delovanje ožjih delov ob in (stroški organov ožjega dela ob ine, pla e
zaposlenih, materialni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Ob ine Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Sodelovanje KS pri
oblikovanju potreb in pri usmerjanju odlo itev ob inskega sveta ter sodelovanje z ob insko upravo pri izvajanju
programov na obmo jih krajevnih skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev
sredstev za delovanje v okviru finan nega na rta KS.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4060030 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - Za investicije in investicijsko vzdrževanje
prostorov KS je bilo v letu 2010 namenjenih 29.953 €.
- 18.520 € - ureditev ve namenskega objekta v KS Av e (svetovanje pri pripravi dokumentacije JN, varnostni
na rt ter gradbena dela – 1. situacija);
- 4.980 € - ureditev objekta KD Srednje (dokumentacija – idejna zasnova, PZI);
- 6.453 € - sanacija sanitarij v ve namenskem objektu Kambreško (gradbena dela in nadzor).
0603 - Dejavnost ob inske uprave
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za delovanje ob inske uprave.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljanje sredstev za kakovostno, u inkovito delovanje ob inske uprave,
režijskega obrata in krajevnih skupnosti; zakonita, namenska, gospodarna in u inkovita poraba prora unskih sredstev;
zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in
zagotovitve ustreznih pogojev za u inkovito delo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uspešno in u inkovito
izvajanje zastavljenih nalog ob inske uprave, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske
infrastrukturo za nemoteno delo ob inske uprave in režijskega obrata. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje cilja
- realizacija prora una teko ega leta.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija ob inske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave
06039001 - Administracija ob inske uprave
Opis podprograma: Podprogram vklju uje stroške za pla e zaposlenih v ob inski upravi, sredstva za odpravo
nesorazmerij med osnovnimi pla ami, materialni stroški, izdatki za blago in storitve, za strokovno izobraževanje
zaposlenih, za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih
razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o sistemu pla v
javnem sektorju, Kadrovski na rt, Odlok o organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave ob ine Kanal ob So i,
Pravilnik o sistemizaciji.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Kakovostno izvajanje
upravnih in strokovnih nalog, pri emer je poraba prora unskih sredstev naravnana na zakonito, namensko,
gospodarno in u inkovito porabo, kar je potrebno zagotoviti z vzpostavitvijo in vzdrževanjem sistema notranjih
kontrol.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- u inkovita in uspešna realizacija zastavljenih nalog (finan ni na rt, NRP), ki jih izvaja ob inska uprava in
medob inska uprava,
- zagotovitev sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za normalno delo tudi v prostorih krajevnih uradov in
realizacija programa javnih del.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4060040 Pla e delavcev ob inske uprave – Stroški pla (osnovne pla e, dodatki, prispevki in davki, povra ila za
prevoz na delo in prehrano, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres) za povpre no 8,8
zaposlenih so v letu 2010 znašali 226.796 €.
4060050 Materialni stroški ob inske uprave, ob inskega sveta, komisij in odborov so v letu 2010 znašali 118.812 €.
Prora unska postavka zajema skupne stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih
storitev, službenih potovanj, strokovnih izobraževanj ter operativnega leasinga za službeno vozilo. Na postavki so
evidentirana tudi pla ila po pogodbah o delu (za vzdrževanje RTV pretvornikov ter iš enje prostorov v prostorih TIC
in na Kontradi) ter pla ila zunanjim sodelavcem (urbanistka ter strokovna sodelavka za posege na kmetijska
zemljiš a).
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4060052 Pla e in materialni stroški Skupne ob inske uprave – V letu 2010 so stroški skupne ob inske uprave in
ob inskega redarja znašali 35.640 € (transfer Ob ini Bovec je znašal 33.455 €, nabava opreme za pisarno ob inskega
redarja pa 2.185 €). Delovanje skupne ob inske uprave je delno sofinancirano iz državnega prora una. Vra ilo
stroškov (približno 20.000 €) je planirano v letu 2011.
4060053 Materialni stroški krajevnih uradov – teko i stroški Krajevnega urada Kanal in Kal nad Kanalom so
znašali 917 €.
4060059 Javna dela – Stroški programa javnih del (Urejanje javnih površin – 20 oz. 30 urni delavnik ter Pomo
kulturnim organizacijam in društvom – 30 urni delavnik) za 3 zaposlene so v letu 2010 znašali 33.041 €. Zavod RS za
zaposlovanje je ob ini povrnil 72% oz. 60% bruto/bruto pla e ter stroške prehrane in prevoza na delo.
5000 - REŽIJSKI OBRAT
5060010 Stroški za pla e in druge izdatke zaposlenih v RO - Stroški pla (osnovne pla e, dodatki, prispevki in
davki, povra ila za prevoz na delo in prehrano, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres)
za 8 zaposlenih so v letu 2010 znašali 151.903 €.
5060020 Materialni stroški RO - Materialni stroški režijskega obrata so v letu 2010 znašali 29.440 €. Prora unska
postavka zajema stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, operativnega
leasinga za službeno vozilo, službenih potovanj in teko ega vzdrževanja.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave
Opis podprograma: Gospodarjenje s premoženjem z namenom zagotavljanja primerne urejenosti in opremljenosti
delovnih mest in pogojev za normalno opravljanje funkcije ob inskih funkcionarjev, teko e vzdrževanje upravnih
prostorov, pla ilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne
prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naro ilih, Navodilo o oddaji naro il
male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naro ila investicijskega zna aja, Zakon
o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohranjanje oz.
zviševanje vrednosti nepremi nin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija
na rtovanih nabav: nakup nove snemalne naprave, programska oprema za vhodno in izhodno pošto, dodatna
ra unalniška oprema.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4060060 Upravljanje in teko e vzdrževanje upravnih prostorov – 2.727 € sredstev je bilo namenjenih za izdelavo
požarnega reda, teko e vzdrževanje ter zavarovanje prostorov ob inske uprave.
4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih – Za vzdrževanje komunikacijskega omrežja, ra unalniške
opreme, programov in fotokopirnega stroja je bilo namenjenih 20.881 €.
4060062 Obnove upravnih prostorov - Za ureditev arhiva na podstrešju ob inske stavbe je bilo v letu 2010
namenjenih 55.216 €. Stroški dokumentacije, varnostnega na rta in nadzora so znašali 3.388 €, gradbena dela so bila
pla ana v višini 51.828 €.
4060070 Najemnine poslovnih prostorov – Stroški najemnin so znašali 3.615 € (antena na Koradi, del ceste ter
prostori za potrebe Etnološkega društva Liški pustje – Slovenske železnice).
4060090 Nakup opreme upravnih prostorov – Za nadgradnjo strežnika, nakup programske opreme za spremljanje
vhodne/izhodne pošte ter dodatne ra unalniške opreme je bilo v letu 2010 namenjenih 9.297 €.
4060110 Nakup upravnih prostorov – za nakup stavbe na Vojkovi 1 ter Pionirski 6 v Kanalu (Žorževa hiša) je bilo v
letu 2010 namenjenih 94.100 €.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je porabe
zajema civilne organizacijske oblike sistema zaš ite, obveš anja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre .
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Dokumenti so vezani na državne inštitucije: Resolucija o strategiji
nacionalne varnosti RS, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami, Doktrina zaš ite, reševanja
in pomo i - sklep Vlade RS, Doktrina civilne obrambe - sklep Vlade RS.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe:
- zviševanje ravni reševalnih ukrepov (s skrajšanjem odzivnega asa, pove evanjem usposobljenosti in
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med izvajalci ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesre e s ciljem prepre evanja oziroma zmanjšanja števila
žrtev in drugih posledic nesre ,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje,
- ohranjanje u inkovitega odziva izvajalcev javne gasilske službe,
- izvajanje preventivnih ukrepov (svetovanje, obveš anje, na rtovanje).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesre ami in programa varstva pred požarom, ukrepe v primeru vojne in drugih izrednih razmerah.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljati varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami, zagotavljati
reševalno in drugo opremo, u inkovito reševanje ob nesre ah ter hitra zagotovitev pogojev za "normalno" življenje
ljudi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljševanjem sodelovanja med izvajalci javne gasilske službe,
- ohranjanje pokritosti oz. izboljševanje organiziranosti.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07039001 - Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in
služb civilne zaš ite ter drugih sil za zaš ito, reševanje in pomo , usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš ite,
vzdrževanje javnih zakloniš in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesre .
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami, Zakon o varstvu pred
požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš ito, reševanje in pomo ,
Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaš ite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesre ami.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Skrb za ustrezno
opremljenost, za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveš anja in usposabljanja prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Usposabljanje
enot CZ za odzivanje v primeru naravnih nesre in ob drugih izrednih razmerah po usmeritvah poveljnika CZ,
opremljanje z ustrezno reševalno opremo in ureditev ustreznih prostorov za skladiš enje opreme.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4070010 Stroški operativnega delovanja CZ – postavka je bila realizirana v višini 33.577 €, in sicer:
- 17.837 € sredstev je bilo namenjenih za operativno delovanje civilne zaš ite (nadomestila pla osebam,
udeleženim na usposabljanjih in intervencijah CZ, pogodbeno delo za organizacijo in vodenje dejavnosti s
podro ja CZ ter stroške splošnega materiala in storitev);
- 7.300 € je bilo nakazano izvajalcem nalog zaš ite in reševanja (LD Anhovo, LD Kanal, Planinsko društvo
Kanal, Veterani Kanal, Društvo tabornikov Deskle, Društvo za podvodne dejavnosti Tolmin in Konjeniško
društvo Korada) za vzdrževanje operativne pripravljenosti;
- stroški ureditve prostorov CZ v Športni dvorani Kanal pa so znašali 8.440 €.
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07039002 - Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
Opis podprograma: Podprogram zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaš ite, stroške
operativnega delovanja društev in drugih organizacij, za dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih
društev, dejavnost ob inske gasilske zveze, investicijsko-vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in opreme
(financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami, Zakon o varstvu pred
požarom, zakon o gasilstvu.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje varstva
pred požarom, preventiva, (svetovanje, obveš anje, na rtovanje).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Opremljanje,
usposabljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal – Za delovanje PGD Kanal je bilo v letu 2010
namenjenih 55.574 € (redna dejavnost 43.965 € ter sredstva požarnega sklada 11.609 € za nakup zaš itne opreme,
opreme za tehni no reševanje in nadgradenj gasilskih vozil). Na prora unski postavki so evidentirana tudi sredstva za
nakup novih oblek (5.000 €).
4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Av e – Za delovanje PGD Av e je bilo v letu 2010
namenjenih 13.205 € (redna dejavnost 9.335 € ter sredstva požarnega sklada 3.870 € za nakup zaš itne opreme,
opreme za tehni no reševanje in nadgradenj gasilskih vozil).
4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot – Za sofinanciranje Javnega zavoda, Gasilska enota Nova Gorica je bilo
v letu 2010 namenjenih 64.534 € sredstev. Postavka je bila prekora ena za 876 € - sklep ob inskega sveta za dodatna
sredstva za delovanje zavoda (št. 8451-0007/2010, z dne 1.7.2010).
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na podro ju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Nacionalni strateški na rt razvoja podeželja 2007-2013, program
razvoja podeželja 2007-2013, strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013,
smernice skupnosti o državni pomo i v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti s ciljem
dviga kakovosti življenja na podeželju, ohranjanje identitete podeželja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva
za razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Ohranjanje kmetij in podeželskega prebivalstva, izboljšati u inkovitost in
konkuren nost v kmetijstvu, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveš anje in motiviranje podeželja v skladu s programom
kmetijske in gozdarske svetovalne službe,
- nameniti državne pomo i upravi encem, ki jim je kmetijstvo osnovna ali dopolnilna dejavnost in imajo do
okolja prijaznejšo kmetijsko pridelavo.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
11020903 Zemljiške operacije
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11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma: Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (npr.
subvencioniranje obrestne mere, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiš ih, Zakon o zaš iti živali, Zakon
o spremljanju državnih pomo i, Pravilnik o finan nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, Pravilnik o
izvrševanju prora una RS, Pravilnik o finan nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje
kmetijskih programov in investicij v Ob ini Kanal ob So i, Zakon o skladu kmetijskih zemljiš in gozdov.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in "malega" podjetništva na podeželju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedbeni cilj je
izvedba razpisa. Kazalci so: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje - V letu 2010 je bilo na podlagi javnega
razpisa izpla anih za 27.771 € sredstev za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (18 upravi encev).
4110020 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turisti na dejavnost, doma a obrt,..) – za razvoj dopolnilnih
dejavnosti je bilo v letu 2010 izpla anih 1.389 € (1 upravi enec).
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
4000 - OB INSKA UPRAVA
4110060 Vodenje pristopa Leader – delovanje LAS: za delovanje LAS je bilo v letu 2010 namenjenih 14.000 €.
Sredstva v višini 7.000 € so bila na ra un ob ine vrnjena decembra 2010 in so evidentirana na kontu 7412. V
sprejetem prora unu za leto 2010 so bila sredstva za delovanje LAS planirana na postavki 4140140 v podprogramu
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Ker je Ministrstvo za finance z dopisom 16. maja 2010 naložilo ob inam,
da uvrstijo vodenje in izvajanje pristopa Leader v podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
je ob ina skladno s tem navodilom odprla novo prora unsko postavko 4110060.
11029003 - Zemljiške operacije
Opis podprograma: Podprogram zajema varstvo in urejanje kmetijskih zemljiš in gozdov (urejanje komasacijskih
postopkov, melioracij).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiš ih, zakon o urejanju prostora,
Pravilnik o izvedbi komasacije zemljiš , Pravilnika o finan nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Ob ini Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izboljšanje posestne
in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljiš (komasacija). Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.
Izvedbeni cilji: razpis za pridobitev sredstev za izvedbo komasacije. Kazalci: razdelitev sredstev na javnem razpisu in
njihova namenska poraba.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4110030 Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju – za urejanje infrastrukture na podeželju je bilo v letu
2010 izpla anih 986 € sredstev (2 upravi enca).
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za
varovanje zdravja živali na ob inski ravni.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Prepre evanje bolezni zaradi nekontroliranega razmnoževanja zapuš enih
doma ih živali na obmo ju ob ine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev finan nih
sredstev koncesionarju. Kazalci so: letno število oskrbovanih živali.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma: Podprogram zajema sofinanciranje zavetiš (azilov) za živali, društev za zaš ito živali.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaš iti živali, Pravilnik o pogojih za zavetiš a za zapuš ene živali,
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetiš a za male živali.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Prepre evanje
nekontroliranega pove anja števila zapuš enih živali v izogib širjenju morebitnih bolezni.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: ozaveš anje
ob anov, nižanje stroškov.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4110040 Azil za živali – Stroški oskrbe zapuš enih živali, obvezne veterinarske storitve in stroški najemnine prostora
za živali so v letu 2010 znašali 6.235 €.
1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter
vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo dolo ajo
gozdnogospodarski na rti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Vzdrževanje in urejanje
gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma: Podprogram zajema gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne
infrastrukture (gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v SLO, Uredba o pristojbinah za
vzdrževanje gozdnih cest.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Skrbno upravljanje z
gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Cilji
so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4110050 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - Za vzdrževanje gozdnih cest je bilo namenjenih 20.489 € sredstev,
in sicer po planu Zavoda RS za gozdove.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema podro je cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture - opravljanje nalog vzdrževanja
ob inske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Resolucija o prometni varnosti, vizija razvoja ob ine.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
- ohranjanje cestne infrastrukture, prepre evanje propadanja oziroma modernizacija le-te,
- izboljševanje dostopnosti,
- izboljšanje prometne varnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva z upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob inskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, obnova obstoje e
cestne signalizacije, zmanjševanje porabe elektri ne energije za javno razsvetljavo.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Plan vzdrževalnih in
investicijsko-vzdrževalnih del. Kazalci: realizacija plana v okviru zagotovljenih sredstev in opredeljenega obsega del.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029001 - Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
Opis podprograma: Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje ob inskih cest, upravljanje in teko e
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo niki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji ob inskih cest, Zakon
o policiji.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne infrastrukture, ki omogo a ohranjanje, posodabljanje cestne
infrastrukture, ki zagotavlja varen promet, Zakon o javnih cestah, Zakon o graditvi objektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: realizacija planov
vzdrževalnih, investicijsko-vzdrževalnih del in investicijsko-vzdrževalnih del, na rtovanih v letu 2010.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4130010 Vzdrževanje ob inskih cest in objektov – Za zimsko ter teko e vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter
druge stroške je bilo namenjenih 305.581 € sredstev, in sicer:
- 123.071 € za zimsko vzdrževanje cest ter
- 182.510 € za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (nabava gradbenega materiala; tamponiranje makadamskih
cestiš ; mul anje; iš enje propustov; barvanje talnih oznak; krpanje udarnih jam; podiranje dreves; pometanje
cest po zimski službi; varnostne ograje; sanacija podpornih zidov; urejanje in vzdrževanje cest ter izdelava
betonskih muld).
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
Opis podprograma: Podprogram vklju uje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, ter trgov,
gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (plo niki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa, grbine).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji,
Odlok o kategorizaciji ob inskih cest.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izboljševanje ravni
cestne infrastrukture in dostopnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija plana
investicijsko-vzdrževalnih del in investicij.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest - V letu 2010 so bila izvedene asfaltacije
in preplastitve v skupni višini 198.217 € (Ložice – Goljevica, Marki i – Ukanje, Av e, Paljevo, Gorenje Deskle,
Gorenje Polje, Mo ila, Kambreško, Kanalski Vrh). Nadzor je znašal 4.245 €. Asfaltacija Ložice – Goljevica je bila v
višini 112.381 € sofinancirana iz državnega prora una (23. len ZFO).
4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo - V letu 2010 so stroški izdelave
dokumentacije za cestno infrastrukturo (avtobusno postajališ e Ajba) znašali 1.800 €.
13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma: Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje parkiriš , avtobusnih postajališ , prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka
prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš , avtobusnih postajališ , prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni
samoupravi.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: U inkovitejše
upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uporaba sodobne
informacijske tehnologije za preglednejše, hitrejše izdajanje soglasij, pogojev k projektni dokumentaciji; realizirati
zamenjavo poškodovane ali uni ene prometne signalizacije, oz. postavitev nove prometne signalizacije zaradi boljše
preglednosti.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4130070 Prometna signalizacija - V letu 2010 je bilo za nabavo in postavitev prometnih znakov ter drogov za
transparente porabljenih 17.993 € sredstev.
13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma: Podprogram zajema upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zniževanje stroškov tokovine,
- zmanjševanje "svetlobnega onesnaževanja".
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- realizacija plana vzdrževanj lu i javne razsvetljave (redno menjati pregorele žarnice),
- izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe elektri ne energije.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4130050 Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave – Stroški elektri ne energije JR so v letu 2010 znašali
90.531 €, stroški teko ega vzdrževanja ter postavljanje novih lu i JR pa so znašali 28.000 €.
14 - GOSPODARSTVO
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema urejanje in nadzor na podro ju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih
dejavnosti, promocijo ob ine, razvoj turizma, vklju uje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Strategija razvoja Slovenije, Razvojni na rt in usmeritve
slovenskega turizma 2007-2013, Pogoji za opravljanje dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, obrti,
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma z izboljšanjem
ponudbe po storitvah, gostinskih uslugah, nastanitvenih kapacitetah v ob ini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Spodbujanje razvoja gospodarstva in podjetniškega okolja, razvoja podeželja,
skladno z veljavno zakonodajo in sprejetimi regijskimi razvojnimi na rti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev sredstev v
Sklad malega gospodarstva (soustanovitelji)
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma: Podprogram vklju uje delovanje ob inskih in medob inskih skladov za razvoj malega
gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih na rtov in predstavitev enot
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere, idr.), zagotavljanje
sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
sredstev skladu malega gospodarstva.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Cilji
podprograma so: omogo anje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in zasebnikom iz
ob ine. Kazalci: število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4140020 Subvencioniranje obrestne mere enotam malega gospodarstva – Za subvencioniranje obresti privatnim
podjetjem in zasebnikom (2 samostojna podjetnika) je bilo leta 2010 namenjenih 247 €.
4140030 Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva – Javnemu skladu malega gospodarstva
Goriške je bilo nakazanih 42.669 € sredstev, od tega 8.295 € za redno delovanje ter 34.374 € za izvajanje programov.
4140040 Sofinanciranje delovanja in programov RRA – Za delovanje in projekte RRA severne Primorske in drugih
strokovnih in razvojnih institucij je bilo namenjenih 65.083 €. Sofinancirani so bili naslednji projekti in aktivnosti:
RRA severne Primorske (38.961 €):
- sofinanciranje priprave in svetovanja pri prijavah posameznikov in ustanov na razli ne razpise;
- sofinanciranje lokalnih projektov in dejavnosti (delovanje informacijske pisarne, ki je izvedla 16 individualnih
svetovanj, razposlala 85 paketov informacij 95 prejemnikom, pomagala pri mreženju ene skupine podjetnikov, 4
osebam v ob ini pomagala pri ustanovitvi podjetja, 4 osebam svetovala glede zagona in registracije podjetja;
izvedba podjetniških delavnic v Levpi, Kalu nad Kanalom in OŠ Kanal; delovanje Europe Direct, ki informira o
EU in nacionalnih razpisih in iskanju partnerjev; predstavitev poklicev v projektu Ponujam Ponujaš; izvedba
podjetniških delavnic za dijake TŠC Nova Gorica, izvedba podjetniškega krožka v OŠ Kanal);
- sofinanciranje mednarodnih projektov (projekti ICT-VN, projekt iCON, Inovativno okolje, Skupna kmetijska
politika EUtrip);
- sofinanciranje regijskih projektov (Kompeten ni center v turizmu, Socialno podjetništvo, e-to ka VEM, Socialni
dialog, izvajanje nalog mrežne RRA – koordinacija podro ja gospodarstvo; priprava prijave na razpis za
širokopasovno omrežje;
- priprava razvojne študije za obmo je » HE Av e« oziroma zahodnega dela Banjške planote v Ob ini Kanal ob
So i.
LTO Soto je (1.266 €): sofinanciranje delovanja Regijske destinacijske organizacije (RDO), ki izvaja skupno
turisti no promocijo destinacijskega obmo ja Smaragdna pot.
Posoški razvojni center (10.178 €): sofinanciranje štipendij za študente in dijake iz Ob ine Kanal ob So i v okviru
Regijske štipendijske sheme, projekt IN-PRIME, izvajanje projektov LAS: Ve zdravja na podeželju).
ICRA (3.020 €): sofinanciranje delovanja Severnoprimorske Mrežne RRA in izvajanje javnih nalog regionalnega
pomena.
Visokošolsko in raziskovalno središ e Primorske (7.054 €): razvijanje visokošolskih programov in ustanavljanje ali
pomo pri ustanavljanju novih zavodov s podro ja visokega šolstva.
Goriška lokalna energetska agencija (4.604 €): sofinanciranje nalog energetskega upravljavca za izvajanje Lokalnega
energetskega koncepta, predstavitve razpisov Eko sklada, delavnice s podro ja obnovljivih virov energije.
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za promocijo ob ine in spodbujanje turizma.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Vzpostavljati razpoznavnost Ob ine Kanal ob So i, starega trškega jedra,
kulturne, zgodovinske dediš ine in drugih turisti nih zanimivostih; pove ati obseg in kakovost turisti ne ponudbe,
pove ati število gostov, predvsem njihovega bivanja, pove anje dnevne in letne turisti ne potrošnje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija razpisov,
nadzor nad namensko porabo in kvaliteto izvedbe projektov, programov in prireditev.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 Promocija ob ine
14039002 Spodbujanje razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija ob ine
Opis podprograma: Podprogram vklju uje promocijske prireditve (sodelovanje ob ine na sejmih), predstavitev
kulturne dediš ine – premi ne, nepremi ne in naravne dediš ine na razstavah ter druge promocijske aktivnosti.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Statut ob ine Kanal ob So i, Odlok o uporabi grba, zastave, pe ata in ob inskem prazniku Ob ine Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Skrb za
prepoznavnost ob ine z uveljavljanjem celostne grafi ne podobe in drugimi ukrepi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Razpoznavnost
ob ine, navezovanje stikov z drugimi ob inami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi partnerji.
23

4000 - OB INSKA UPRAVA
4140050 Druge promocijske aktivnosti – Za promocijo ob ine je bilo namenjenih 30.793 € sredstev:
• sponzoriranje prireditev, posameznikov (5.325 €);
• knjige Slovenija danes, Po sledeh E. Hemingwaya ter Osamosvojitev Slovenije (11.718 €);
• oglaševanje in zakup tv prostorov (6.071 €) ter
• promocijski in drugi material za predstavitev ob ine (TIC), društev in posameznikov (7.679 €).
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sofinanciranje programa turisti ne zveze in turisti nih društev ter drugih
turisti nih organizacij (zavod za turizem, turisti no informacijski centri), turisti nih prireditev, delovanje turisti nih
vodi ev, razvoj turisti ne infrastrukture (turisti ni znaki, kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turisti nih
znamenitosti, vodni promet v turisti ne namene.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja
turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na podro ju turizma v Ob ini Kanal ob So i, Pravilnik o spodbujanju
razvoja turisti ne infrastrukture.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
kakovostnejše turisti ne ponudbe, izkoriš anje naravnih danosti, etnoloških in kulturnih posebnosti za promocijo in
spodbujanje razvoja turizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Delovanje TIC-a,
priprava promocijskega materiala, spodbujanje organizacije turisti nih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu,
delovanje turisti nih društev, zagotovitev realizacije no itvenih kapacitet, širjenje turisti ne ponudbe.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4140060 Turisti no informacijski center - Stroški TIC-a so v letu 2010 znašali 53.596 €. Prora unska postavka
zajema sredstva za pla e, davke in prispevke (2 zaposlena) in materialne stroške (telefon, el. energija, ogrevanje,
izobraževanje, stroški zunanjih sodelavcev, itd.).
4140080 Sofinanciranje programov turisti nih društev – Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na
podro ju turizma in javnega razpisa je Komisija za turizem razdelila 26.050 €. Sredstva so prejeli: TD Kanal, TD
Kolovrat Lig, Etnološko društvo Lig, TD Globo ak Kambreško, Združenje PRKP Ajba, ŠKTD Levpa, TD Kal nad
Kanalom, Taborniki Deskle, Planinsko društvo Kanal, ŠD Morsko, ŠKT Av e, Konjeniško društvo Korada, Lovska
družina Deskle ter OŠ Kanal.
4140090 Sofinanciranje turisti nih prireditev - Sredstva v višini 36.679 € so bila namenjena za naslednje prireditve:
Mušje dirke (6.000 €), Praznik kostanja (4.000 €), Kulturni dnevi pod Globo akom (4.000 €), Sre anje pihalnih
orkestrov (4.000 €), Skoki z mosta (6.000 €), Spoznajmo Slovenijo – koncert V. Kreslina (12.679 €).
4140110 Razvoj turisti ne infrastrukture – Na prora unski postavki so bila planirana dela na turisti ni infrastrukturi
(Poti miru), kar pa v letu 2010 ni bilo realizirano.
4140130 Partnerstva v EU projektih – Sredstva v višini 4.234 € so bila namenjena sofinanciranju projektov:
Marijaceljski kola , Sledi Valentina Stani a ter u na pot ob potoku Doblar.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediš ine.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Skrb za okolje, zmanjševanje onesnaževanja, operativni program
odvajanja in iš enja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Zagotavljanje zdrave pitne vode vsem ob anom, ohranjanje in širjenje
stanovanjskega fonda, ohranjanje standarda za rekreacijo ob anov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno
vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne
skupnosti, dolgoro no spremljanje stanja okolja in opozarjanje na problematiko varstva, priprava programa varstva
okolja, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Prepre evanje,
zmanjševanje in odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuš anje in nadomeš anje uporabe nevarnih
materialov, zagotavljanje sodobnih standardov kakovosti okolja.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma: Podprogram vklju uje gradnjo in vzdrževanje odlagališ , nabavo posod za odpadke, sanacijo
rnih odlagališ , odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Odstranitev
potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, saniranje okoljskih problemov, popisi nelegalnih odlagališ , iskanje ukrepov
za izboljšanje stanja, odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, predvsem odpadkov, ki ogrožajo zdravje ljudi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: U inkovito
zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih-azbestcementnih odpadkov, število saniranih rnih
odlagališ in urejenih kontejnerskih mest ter realizacija izgradnje objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo,
predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na
lokalni ravni.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4150010 Ravnanje z odpadki – Prora unska postavka je bila realizirana v višini 23.076 € in zajema stroške odvoza
azbest-cementnih, kosovnih in drugih odpadkov ter stroške najemnine za kontejnersko mesto v Kanalu.
4150015 Izboljšanje sistema lo enega zbiranja odpadkov in izobraževanje – Na prora unski postavki so
evidentirani stroški akcije O istimo Slovenijo (3.159 €).
4150020 Sanacija rnih odlagališ – Stroški iš enja za asne deponije Prilesje in Gorenje Deskle so znašali 7.896 €.
4150030 Urejanje kontejnerskih mest – Za urejanje kontejnerskih mest (Morsko, Kanal, Kanalski Vrh in Deskle) ter
izdelavo ograj je bilo porabljenih 11.808 € sredstev.
4150040 Sofinanciranje naložb v Odlagališ e odpadkov Stara Gora – Prora unska postavka v letu 2010 ni bila
realizirana. Stanje neporabljenih namenskih sredstev okoljske dajatve na dan 31.12.2010 znaša 80.400 €.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma: Podprogram vklju uje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in istilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o iš enju in odvajanju odpadnih in
padavinskih voda na obmo ju Ob ine Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: gradnja
kanalizacijskih sistemov, ki se zaklju ujejo na istilnih napravah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija plana
investicij (K N Deskle in Gorenja vas - pridobitev uporabnega dovoljenja) in investicijsko-vzdrževalnih del ter
pridobitev dokumentacije po planu projektne dokumentacije za kanalizacije in N.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in N – Na prora unski postavki so evidentirane
naslednje investicije oz. investicijska vzdrževanja (v skupni višini 230.095 €):
- Kanalizacija Ložice: 194.974 €
Realizirani stroški investicije zajemajo stroške popisa, služnosti, nadzora ter gradbenih del. Investicija je bila v višini
135.120 € sofinancirana iz državnega prora una (23. len ZFO).
- Kanalizacija in N Deskle: 8.338 €
Realizirani stroški investicije zajemajo stroške dokumentacije (PZI), nadzora ter tehni nega pregleda.
N Gorenja vas: 267 € (služnost)
- Kanalizacija Kal nad Kanalom: 26.516 €
Realizirani stroški zajemajo gradbena dela (dve situaciji).
4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in N – Na prora unski postavki so evidentirani
stroški služnosti ter projektne dokumentacije za kanalizacijo in N Av e, za kanalizacijo Ložice, kanalizacijo Kal nad
Kanalom ter N Prilesje, v skupni višini 14.634 €.
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5000 - REŽIJSKI OBRAT
5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in N – So v letu 2010 znašali 80.189 €. Prora unska postavka
zajema stroške energije in komunalnih storitev, vzor enja odpadne vode, ve ji del sredstev (75.440 €) pa je bil
namenjen za teko e vzdrževanje: priklju ki Gorenje Deskle, obnove (Gradnikova, Kanal ter pri KD Deskle), iš enje
kanalizacijskih cevi ter drugi izdatki (deratizacija, zamenjava kanalizacijskih pokrovov).
5150020 Stroški komunalne istilne naprave Kanal, Deskle, Gor. vas – Stroški upravljanja in vzdrževanja N so v
letu 2010 znašali 52.753 €, in sicer: N Kanal 24.530 €, N Deskle 12.389 € ter N Gorenja vas 15.834 €.
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s
sistemom vodooskrbe.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Priklju evanje gospodinjstev na javni vodovod, zagotavljanje zdrave pitne vode
vsem ob anom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Vklju itev novih
gospodinjstev v javno vodooskrbo - Zagora, Pe no.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda
15049001 - Na rtovanje, varstvo in urejanje voda
Opis podprograma: Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o vodah.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pove anje varnosti
oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Urejanje vodnih
virov (klorinatorji). Kazalec: število vodnih virov.
5000 - REŽIJSKI OBRAT
5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov – Stroški vzdrževanja vodovodov so v letu 2010 znašali 271.151 €.
Na prora unski postavki so evidentirani stroški energije in komunalnih storitev, kontrole vode, pogodbenega dela za
vzdrževanje vodovodov (Kambreško, Srednje, Ro inj, Doblar in Lig) ter teko ega vzdrževanja. Stroški teko ega
vzdrževanja predstavljajo ve ji del realiziranih sredstev (226.650 €). Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela:
obnova dela vodovoda na Gregor i evi ulici (Deskle), v Ložicah, Bodrežu, Mo ilih, Loviš u, priklju ki Gradnikova
(Kanal), obnova vodohrana Ložice in Deskle (Jurjevo), iš enje in vzdrževanje zajetij in rezervoarjev, prevozi vode
ter druga nujna vzdrževalna dela in havarije.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema prostorsko na rtovanje in razvoj ter na rtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
gospodarjenje z zemljiš i in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Državni prostorski na rt, Navodilo o za etku uporabe digitalnega
katastrskega na rta, Navodilo za zagotavljanje in zamejni evanje posestnih parcel.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Postavitev strategije urejanja prostora in na njeni osnovi noveliranje
prostorskih planskih aktov, prilagajanje planskih aktov spreminjajo im se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo
potrebnih študij in projektov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov za
ob inski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko
na rtovanje (priprava OPN, OPPN).
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Sprejem OPN po
zaklju ku vseh potrebnih postopkov (vklju evanje javnosti), zbiranje predlogov za spremembe in priprava strokovnih
podlag za nove razvojne pobude.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko na rtovanje
16029001 - Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc
Opis podprograma: Podprogram vklju uje poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej ob ine, vzpostavitev in
ažuriranje stavbnih zemljiš , evidence komunalnih vodov in naprava, izvedba geodetskih storitev pri prodaji in nakupu
zemljiš ter ažurno vnašanje zemljiško katastrskih sprememb.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremi nin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon
o stavbnih zemljiš ih.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Urejanje in ažuriranje
geodetskih podatkov, ki bodo omogo ale izvajanje storitev povezanih s spremembami v prostoru, izvajanju zemljiške
politike in u inkovito upravljanje z nepremi nim premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Priprava
podatkov za pravo asno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a za fizi ne in pravne osebe, izvedba
planiranih geodetskih storitev za potrebe urejanja prodaje in nakupa nepremi nin in zemljiš , vzdrževanje,
dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160010 Vzpostavitev in ažuriranje stavbnih zemljiš in objektov v ob ini – Stroški ažuriranja, priprave in
posredovanja podatkov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš a Dav nemu uradu so v 2010 znašali 2.484 €.
16029003 - Prostorsko na rtovanje
Opis podprograma: Podprogram zajema stroške priprave prostorskih dokumentov ob ine, urbanisti nih nate ajev.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o prostorskem na rtovanju, Zakon o urejanju prostora, Uredba o mejnih
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Priprava prostorskih
podatkov za ob inski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno
prostorsko na rtovanje (priprava OPN, OPPN).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Priprava in
sprejem OPN, priprava programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljiš .
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160030 Urejanje prostora (prostorski plan/red, LN, ZN,..) – V letu 2010 je bila prora unska postavka realizirana
v višini 32.589 €. Za pripravo prostorskih planov ob ine je bilo namenjenih 20.866 € (izdelava OPN, okoljsko
poro ilo ter revizija poro ila), za na rt in strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave pa je bilo namenjenih
11.723 € sredstev.
1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališ , objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za prazni no urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotoviti neopore no pitno vodo v zadostnih koli inah na obmo jih, kjer se
prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na obmo jih, kjer še ni zagotovljena
vodooskrba.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Priprava, vodenje in
spremljanje investicijskih projektov, dokon anje vodovodov v gradnji (primarni vodovod Lokovec-Kal nad Kanalom,
priklju itev vodovoda Deskle na vrtino Plave (Ledinca), priklju itev Zagora na rpališ e Drmota, vodovod Pe no,
rekonstrukcija vodovoda po argovi ulici v Kanalu), pridobitev dokumentacije za razvod vode po Kalu nad
Kanalom).
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba za vodo
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Prazni no urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti
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16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma: Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vklju no s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, odlok o oskrbi s pitno
vodo, Pravilnik o dolo itvi cene subvencioniranega prevoza pitne vode, Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob ini
Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi za vse ob ane,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj, ekoloških izboljšav, priklju evanje novih uporabnikov na vodovodno
omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljati
fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto
2010.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160040 Nakup opreme za vodovode – Nabavljena je bila oprema za upravljanje vodovodov v skupni višini 9.393 €
(dezinfektor Plave).
4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov - Sredstva v višini 1.059.150 € so bila namenjena za
investicije:
- Vrtina Plave: 200.805 € (stroški gradbenih del, nadzora, dokumentacije ter tehni nega pregleda);
rpališ e Drmota: 144.148 € (stroški gradbenih del, nadzora, dokumentacije ter tehni nega pregleda).
- Vodovod Lokovec – Kal nad Kanalom, s priklju ki: 625.629 € (stroški svetovanja, dokumentacije, nadzora in
gradbenih del). Investicija je bila v višini 369.455 € sofinancirana iz sredstev EU za strukturno politiko.
- Vodovod Pe no: 26.453 € (stroški služnosti, gradbenih del in nadzora).
- Vodovod argova, Kanal: 61.635 € (stroški gradbenih del in nadzora). Investicija je bila v višini 60.750 €
sofinancirana iz državnega prora una (23. len ZFO).
Na prora unski postavki je evidentiran še nadzor obnove vodovoda Loviš e, v višini 480 € (ra un iz leta 2009, ki je bil
poravnan v 2010).
4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode – Na prora unski postavki je evidentirana
dokumentacija za vodovod Kanalski Vrh (21.589 €).
16039002 - Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
Opis podprograma: Podprogram vklju uje gradnjo in vzdrževanje pokopališ in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih
grobov, stroški pogrebnega obreda.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališ , Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališ v Ob ini Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohranjanje, urejanje
in nujno širjenje pokopališ .
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohranjanje nivoja
vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališ v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in
ostalega vzdrževanja, rešitev za ureditev dodatnih grobnih polj/žarnega pokopališ a na Gorenjem Polju.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališ in mrliških vežic – Na prora unski postavki so bila
planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pokopališ e na Gorenjem Polju, kar v letu 2010 ni bilo
izvedeno.
5000 - REŽIJSKI OBRAT
5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališ in mrliških vežic – Prora unska postavka, v skupni višini 89.254
€, zajema stroške materiala, energije in komunalnih storitev, teko ega vzdrževanja ter pogodbenega dela za
vzdrževanje in upravljanje pokopališ in mrliških vežic. Ve ja vzdrževalna dela so bila opravljena na pokopališ u
Ro inj, Kanal ter Srednje.
16039003 - Objekti za rekreacijo
Opis podprograma: Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igriš a, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.
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Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje površin
za rekreacijo, oddih, druženje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedba letnega
na rta gradnje po na rtu razvojnih programov.
16039004 - Prazni no urejanje naselij
Opis podprograma: Podprogram zajema stroške prazni ne okrasitve naselij in izobešanja zastav.
Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Ob ini Kanal.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohranjanje krašenja v
asu novoletnih praznikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Skrb za obešanje
zastav ob državnih in ob inskem prazniku, poskrbeti za primerno in li no novoletno krašenje Kanala, Deskel in drugih
centrov krajevnih skupnosti.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160110 Prazni ne osvetlitve in izobešanje zastav – Sredstva za novoletno krašenje so v letu 2010 znašala 6.601 €.
Stroški krasitve Kanala so znašali 4.049 €, Deskel 1.300 €, ostale KS (6) pa so za krasitev prejele vsaka po 208,65 €
sredstev.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma: Podprogram vklju uje stroške za urejanje plakatnih mest, zagotavlja vzdrževanje zelenih površin,
javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, iš enje in ureditev javnih površin in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
ohranjanju narave, Odlok o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Ob ini Kanal ob So i, Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na obmo ju Ob ine Kanal ob So i, Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov v Ob ini Kanal ob So i, Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameš anje obvestil in reklam na
obmo ju ob ine Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: zagotavljanje
ustrezne javne snage in projektne dokumentacije za izvajanje investicij v naslednjih letih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izpolnitev plana
investicijskih vzdrževanj in investicij za urejanje urbanih površin.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov – Na prora unski postavki so
evidentirani stroški v skupni višini 162.416 €, in sicer:
- Javno parkiriš e in tržnica Kanal, II. faza: 121.370 € (stroški dokumentacije, gradbenih del, nadzora ter
geodetskega na rta).
- Trg Bodrež: 40.186 € (stroški dokumentacije, gradbenih del ter nadzora).
- Trg Kal nad Kanalom: 860 € (idejna zasnova).
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za podpore fizi nim osebam za individualno
stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem podro ju.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Ohranjanje obstoje ega stanovanjskega fonda z zagotavljanjem sredstev za
izvajanje vzdrževalnih del, pridobitev dodatnih predvsem neprofitnih stanovanj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev sredstev za
upravljanje in vzdrževanje stanovanj in odpla evanje dolgoro nega stanovanjskega kredita.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis podprograma: Podprogram vklju uje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih
najemnih stanovanj, gradnjo, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega
prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za za asno reševanje stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakonik, Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države
in ob in, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje odpla evanja dolgoro nega kredita pri stanovanjskem skladu,
- zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja ob inskih stanovanj,
- iskanje možnosti po pridobitvi novih stanovanjskih enot.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Oddaja
upravljanja in zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ob inskih stanovanj, oddanih v najem.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160035 Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na ob inskih stanovanjih – Za odpla ilo kredita, najetega pri
Stanovanjskem skladu RS, je ob ina v letu 2010 pla ala 1.433 € obresti.
4160130 Vzdrževanje ob inskih stanovanj – Stroški elektri ne energije, zavarovanja, elaboratov za vpis etažne
lastnine ter teko ega vzdrževanja ob inskih stanovanj so v letu 2010 znašali 25.998 €.
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za urejanje ob inskih zemljiš ter nakupe zemljiš .
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Ureditev obmo ja ob ine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za
realizacijo predvidenih nalog s podro ja komunalnih dejavnosti.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
16069002 Nakup zemljiš
16069001 - Urejanje ob inskih zemljiš
Opis podprograma: Podprogram zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljiš (zemljiško-knjižne
zadeve, geodetske zadeve, idr.) in druge aktivnosti v zvezi s pridobivanjem na rtov in projektne dokumentacije,
upravnih dovoljenj za posege v prostor in izgradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremi nin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon
o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališ , Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiš ih.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
komunalne opremljenosti zemljiš , ki omogo ajo ob anom bivanje v urejenem okolju, uresni evanje prostorskih
ukrepov ob ine na podro ju gospodarjenja z zemljiš i.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Urejanje katastra
na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija na rtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi
sredstvi.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160140 Stroški urejanja zemljiš – Postavka je bila realizirana v višini 39.105 €. 30.641 € so znašli stroški
geodetskih storitev (Slemenska cesta, Kal nad Kanalom ter druge manjše parcelacije), 8.464 € pa je bilo namenjenih
za obnovo podatkov GURS, storitve PISO, dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš , noveliranje Odloka za
odmero komunalnega prispevka ter za pripravo podatkov za popis nepremi nin.
16069002 - Nakup zemljiš
Opis podprograma: Podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljiš ter stavbnih zemljiš .
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon in uredba stvarnem premoženju pokrajin, države in ob in, Zakon o
kmetijskih zemljiš ih.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
zemljiš , ki so potrebna za izvedbo na rtovanih investicij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Nakup zemljiš
po planu za leto 2010.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4160150 Kmetijska zemljiš a – V letu 2010 so bila odkupljena zemljiš a v skupni vrednosti 20.669 €, in sicer:
15.087 € za cesto Ložice – Goljevica ter 5.582 € za druga zemljiš a (javna pot Gor. Nekovo, cesta Škodniki , N
Av e ter deponija Kal).
Na prora unski postavki so evidentirana tako kmetijska kot stavbna zemljiš a.
4160160 Stavbna zemljiš a – nakup stavbnih zemljiš je evidentiran na 4160150 (kmetijska zemljiš a).
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema dolo ene programe na podro ju primarnega in bolnišni nega zdravstva ter na podro ju lekarniške
dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na podro ju zdravstva.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške
dejavnosti, spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje mrliško-ogledne službe, financiranje prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje ob anov, ki nimajo lastnih sredstev, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem
koncesijskih pogodb.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na podro ju zdravstva
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja
prebivalstva in promocijo zdravja.
Dolgoro ni cilji glavnega programa
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega na ina življenja v zdravem okolju,
- vklju itev im ve jega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Nadaljevanje
sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi
drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja,..).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoro ni cilj je
vklju evanje im ve jega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitve zdravja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uspešno izveden
zastavljeni preventivni program za leto 2010.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva - Sredstva v višini 18.966 € so bila namenjena za program
»Ve zdravja« (8.119 €), za telesno vadbo (7.864 €), za sofinanciranje stroškov fizioterapevta (1.583 €) ter za
cepljenje proti HPV (1.400 €).
1707 - Drugi programi na podro ju zdravstva
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljanje izvajanja zakonsko opredeljenih obveznosti na podro ju
zavarovanja ob anov in pla ilo storitev mrliškoogledne službe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija dolgoro nih
ciljev.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma: Podprogram zdravstveno varstvo vklju uje nujno zobozdravstveno pomo , dežurne službe na
podro ju zdravstvenega varstva, pla ilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje pravice
vsem ob anom, ki to potrebujejo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Nižji stroški bi
izkazovali trend upadanja števila nezaposlenih oseb v Ob ini Kanal ob So i.
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4000 - OB INSKA UPRAVA
4170040 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe – Prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje brezposelnih je v letu 2010 znašal 14.538 € (za povpre no mese no 42 brezposelnih ob anov).
17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma: Podprogram vklju uje pla ilo storitev mrliško-ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in na inu
opravljanja mrliško-ogledne službe.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje pla il
mrliških ogledov in obdukcij za ob ane.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pla ilo izvršenih
ogledov.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4170050 Mrliško-ogledna služba – Stroški mrliško ogledne službe so v letu 2010 znašali 5.548 €.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe vklju uje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011,
Nacionalni program športa.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Ohranjanje kulturne dediš ine, ohranjanje galerijske dejavnosti in
koncertov v sklopu "Kogojevi dnevi" na nivoju umetniških programov, spodbujanje prireditev in programov v sklopu
"Tedna kulture", zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega
ustvarjanja bistveno prispevajo k kulturni podobi kraja (keramiki, pevski zbori, posamezniki), knjižni arstvo, drugi
umetniški programi (gledališke skupine, ljubiteljska kultura, ..), urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih
programov in prireditev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1802 Ohranjanje kulturne dediš ine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prosto asne aktivnosti
1802 - Ohranjanje kulturne dediš ine
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremi ne in
premi ne kulturne dediš ine.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Ohranjanje nepremi ne dediš ine, predvsem stavbne dediš ine in spomenikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Prenova in ohranjanje
spomenikov kulturne dediš ine. Doseganje zastavljenih ciljev se težko meri kvantitativno, glavno merilo je stopnja in
koli ina ohranjenih spomenikov kulturne dediš ine.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 Nepremi na kulturna dediš ina
18029001 - Nepremi na kulturna dediš ina
Opis podprograma: Podprogram vklju uje izdelavo strokovnih podlag za zaš ito kulturnih spomenikov, vzdrževanje
kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriš anje spomenikov, odškodnine
zaradi razlastitve nepremi nega spomenika, odkup nepremi nih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje
z dediš ino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobiš , postavitev spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne
dediš ine.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohranjanje kulturnih
spomenikov in kulturne dediš ine v ob ini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedba
vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2010 v obsegu in na objektih, ki so jih dolo ili duhovniki
kanalskega pastoralnega okrožja (Deskle, Gor. Polje, Plave, Levpa, Lig, Kanal, Ro inj, Av e, Kal), obnova strehe
"Luk eve hiše" na Kambreškem, zagotovitev sofinanciranja spomenika Cerje.
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4000 - OB INSKA UPRAVA
4180010 Obnova kulturnih spomenikov - Sredstva za obnovo in investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih
spomenikih v višini 29.000 € so bila nakazana župnijam skladno z razdelilnikom, ki so nam ga posredovali duhovniki
kanalskega pastoralnega okrožja (10.555 za Kal nad Kanalom ter po 2.635 € za Prilesje, Plave, Kanal, Marijino Celje,
Ro inj, Av e in Levpa). Za obnovo strehe na Luk evi hiši na Kambreškem pa je bilo namenjenih 18.915 €.
4180020 Vzdrževanje grobov, grobiš in spominska obeležja – Prora unska postavka je bila realizirana v višini
9.491 €, in sicer: za spominsko obeležje v spomin na vojno 1991, za restavratorska dela (Brdo), za vojaško kapelico
Plave (popis) ter za sofinanciranje izgradnje spomenika na Cerju.
1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za knjižni arsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botani ne vrtove, akvarije, arboretume, ipd..
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljanje sredstev za delovanje Goriške knjižnice in za letno nakupovanje
knjig, ohranjanje delovanja podružni nih knjižnic, sofinanciranje bibliobusa, da zagotavljamo ob anom lažji dostop
do knjižni nega gradiva, obveš anje javnosti o dogodkih v Ob ini Kanal ob So i, sofinanciranje izdaje knjig in
publikacij, ki zadevajo predvsem obmo je Ob ino Kanal ob So i in njeno regijsko vpetost.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija programov,
projektov, storitev vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve, prostore kot so planirani za izvedbo v letu 2010,
dokon anje Doma V. Stani a v Ro inju, pridobitev uporabnega dovoljenja za KKM Kanal, ureditev inštalacij za
elektriko in ogrevanje/hlajenje v prostorih MK Deskle.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižni arstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039001 - Knjižni arstvo in založništvo
Opis podprograma: Podprogram vklju uje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi
programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd..
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižni arstvu,
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni ne dejavnosti kot javne službe.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
sredstev za ustanovo, ki je v javnem interesu nudi informiranje, izobraževanje, razvedrilo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev
sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice in revije Primorska sre anja, redno izdajanje ob inskega glasila.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180030 Goriška Knjižnica F. Bevka - Sofinanciranje Goriške knjižnice je v letu 2010 znašalo 84.446 €.
4180060 Izdajanje ob inskega glasila - Stroški izdajanja ob inskega glasila Most (honorarji, tiskanje) so znašali
22.060 €.
4180070 Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij - Sredstva v višini 1.240 € so bila namenjena za partiture
(Štefan Mauri).
18039002 - Umetniški programi
Opis podprograma: Podprogram vklju ujejo dejavnost gledališ in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za
kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uspešna
realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180080 Sofinanciranje kulturnih programov – Sofinancirani so bili naslednji programi (v skupni višini 55.326 €):
Kogojevi dnevi (22.403 €), razstave v Galeriji Rika Debenjaka (14.070 €), Gledališki polžkov abonma (10.567 €),
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Teden kulture (3.397 €) ter Gledališki festival malih odrov (3.438 €). Za prevoze otrok na polžkov abonma za OŠ
Kanal je bilo namenjenih 1.451 €.
18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (revije, sre anja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Ob ini Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Spodbujanje
ljubiteljske kulture (društev, prireditev, ohranjanje dediš ine s podro ja kulture, ..).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Namenska poraba
sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, uspešno realiziran Festival Kontrada.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180130 Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki - Sredstva v skupni višini 55.745 €
so bila na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in javnega razpisa razdeljena naslednjim
upravi encem: TD Kolovrat Lig, TD Globo ak Kambreško, AGO Kanal, Prosvetno društvo So a Kanal, KD Svoboda
Deskle, MePZ J. Srebrni Deskle, KD V. Stani Ro inj ter samostojnim nosilcem (Mauri Štefan).
4180140 Mladinska kultura – V letu 2010 je sofinanciranje znašalo 9.882 €. Na podlagi javnega razpisa je Klub
kanalske mladine prejel 6.447 €. Za koncerte glasbene mladine je bilo namenjenih 3.435 €.
18039005 - Drugi programi v kulturi
Opis podprograma: Podprogram vklju uje stroške upravljanja in teko ega vzdrževanja kulturnih objektov (kulturnih
domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališ a), nakup, gradnja
in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in ve namenskih kulturnih centrov.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne
dediš ine.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Racionalno
vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180150 Goriški muzej in druge neprofitne organizacije – Sredstva v skupni višini 14.000 € so bila nakazana
Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (8.000 €) ter Goriškemu muzeju (6.000 €; za Goriški letnik ter Odbojka
Kanal).
4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo – Porabljenih je bilo 42.116 € sredstev. Od tega 1.871 €
za vzdrževanje knjižnice v Kanalu, 7.645 € za vzdrževanje Galerije, 484 € za najemnino prostora na ŽP Kanal ter
32.116 € za obratovanje Kulturnega doma Deskle (v stroške obratovanja kulturnega doma je vklju eno tudi
zavarovanje ter pla ila za pogodbeno delo za vzdrževanje in razporejanje prostorov).
4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo – Od realiziranih 283.863 € je bilo 256.480 €
namenjenih za dokon anje Doma V. Stani a v Ro inju (investicija je bila v višini 69.216 € sofinancirana iz sredstev
EU za strukturno politiko), 13.859 € za obnovo KD Lig, 13.188 € za trg Kontrada (dokumentacija) ter 336 € za popis
(etnološki muzej).
1804 - Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij,
verskih skupnosti, narodnostnih skupnostih in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Sofinanciranje programov posebnih skupin (delno kritje materialnih stroškov in
prostorskih pogojev za delovanje posebnih skupin (sofinanciranje delovanja, prostori).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje cestne infrastrukture, prepre evanje propadanja oziroma modernizacija le-te,
- izboljševanje dostopnosti,
- izboljšanje prometne varnosti.
34

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin
18049001 - Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sofinanciranje programov društev, vojnih invalidov, veteranov, borcev,
zamol anih grobov, ipd..
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Sofinanciranje
programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Poraba
zagotovljenih prora unskih sredstev na razpisu. Kazalci: število udeležencev, kvaliteta programov in posledi no
zadovoljstvo ob anov.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin – Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov drugih društev je bilo razdeljenih 5.135 € sredstev naslednjim upravi encem: Zveza borcev ter
Veterani vojne za Slovenijo.
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sofinanciranje programov upokojenskih društev in zavodov, ki se
ukvarjajo z ljudi s posebnimi potrebami.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Program javnih del, Pravilnik o sofinanciranju
programov in projektov drugih društev v ob ini Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
pogojev za aktivno vklju evanje im ve jega števila lanov posebnih skupin (upokojencev, veteranov,...) v družbeno
življenje v ob ini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Poraba
zagotovljenih prora unskih sredstev na razpisu. Kazalci: kvaliteta programov in zadovoljstvo udeležencev, število
udeležencev.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin – Na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje programov in projektov drugih društev je bilo razdeljenih 11.160 € sredstev naslednjim upravi encem:
Taborniki Deskle, Društvo 4×4 Kanal, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Lovska družina
Deskle ter Lovska družina Kanal.
Za sofinanciranje programov JD pa je bilo namenjenih 13.883 € sredstev, kar predstavlja 40% bruto/bruto pla e za 3
osebe (Šent, Center za socialno delo ter VDC Nova Gorica).
1805 - Šport in prosto asne aktivnosti
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za financiranje programov na podro ju športa in
programov za mladino.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Vklju evanje im ve jega števila prebivalcev v športne in rekreacijske
aktivnosti, postopno zagotavljati ve ji del sredstev za obratovanje športnih objektov s trženjem le-teh, vzdrževanje
obstoje ih in na rtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vklju no z racionalnim upravljanjem (kvadratura
novo zgrajenih športnih objektov, izboljšanje funkcionalne uporabnosti obstoje ih športnih objektov in površin).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Spodbujanje in
zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, usmeritev v pove evanju otrok in mladine v
športnem udejstvovanju.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
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18059001 - Programi športa
Opis podprograma: Podprogram vklju uje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in
organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v
društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igriš : obratovalni stroški, zavarovanje in
upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igriš a), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih
objektov.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa, Nacionalni
program športa.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje vadbe za im ve je število predšolskih, šolskih otrok in mladine,
- zagotavljanje vadbe za ostalo populacijo v im ve jem številu (rekreacija).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število športno
aktivnega prebivalstva, na podro ju vrhunskega športa izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine,
število kategoriziranih športnikov.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180230 Sofinanciranje športnih društev - Sredstva v višini 69.578 € je Komisija za šport razdelila na podlagi
javnega razpisa in Pravilnika o financiranju športa naslednjim upravi encem: TD Kolovrat Lig, TD Globo ak
Kambreško, ŠKTD Levpa, ŠRD Ložice, ŠRD Doblar, OK Salonit Anhovo, KK Salonit Anhovo, Balinarski klub
Deskle, Balinarski klub Kanal, Strelsko društvo Anhovo, Smu arski klub Anhovo, Planinsko društvo V. Stani Kanal,
ŠD So a Kanal, ŠD Morsko, ŠKT Av e, OK Eurokabel Neptun Kanal, Mažoretke Deskle, Društvo upokojencev
Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Klub kanalske mladine, OŠ Deskle in OŠ Kanal.
4180240 Promocijske športne prireditve – Postavka je bila realizirana v višini 2.450 €. Sredstva so prejeli KS Kanal
(1.300 € za beach volley), KK Anhovo (300 € za košarkarski turnir), ŠTD Av e (300 € za downhill) ter OK Neptun
Kanal (550 € za finale mini odbojke ter kvalifikacije EP).
4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo – seznam – Za upravljanje in vzdrževanje
športnih objektov je bilo namenjenih skupno 120.123 € sredstev, in sicer: 22.854 € za telovadnico Deskle; 76.457 € za
športno dvorano Kanal (v stroške vzdrževanja je vklju eno tudi pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane) ter
5.812 € za vzdrževanje drugih igriš (igriš e Kanal, Ložice, teniško igriš e Deskle). Prora unska postavka zajema tudi
stroške nove ograje pri telovadnici Deskle (15.000 €).
4180260 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Na prora unski postavki so evidentirane
naslednje investicije oz. investicijska vzdrževanja (v skupni vrednosti 138.885 €):
- Baliniš e Deskle: 50.000 €.
- Ve namenski objekt Levpa: 85.460 €.
- Športni objekt Av e: 540 €.
Na prora unski postavki je evidentiranih še 2.885 € sredstev (zavarovanje za ŠRD Ložice ter sanacija pri telovadnici
Deskle iz leta 2009).
18059002 - Programi za mladino
Opis podprograma: Podprogram vklju uje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z
mladimi (klubi študentov, Zveza prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega
asa otrok in mladine med po itnicami in ob koncih tedna, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost,
nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdraviliš in letoviš .
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ureditev in predaja v upravljanje prostorov za dva mladinska kluba,
- vklju evanje mladih v programe in projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogo ajo
aktivno udejstvovanje na podro ju družabnega življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija
programov društev, ki delajo z mladimi.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi – Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov drugih društev je bilo razdeljeno 10.101 € sredstev naslednjim upravi encem: Zveza
prijateljev mladine, Mladinski klub Deskle ter Klub kanalske mladine.
Na prora unski postavki so evidentirani tudi stroški elektri ne energije za zakloniš e Deskle (1.425 €).
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4180275 Inv. in inv. vzdrževalna dela zakloniš e Deskle in ŠD Kanal/kletni prostori – Za ureditev kletnih
prostorov ŠD Kanal je bilo namenjenih 16.593 €, za zakloniš e Deskle pa 1.656 € (popis).
19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema programe na podro ju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, splošnega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visoko strokovnega izobraževanja ter vse
oblike pomo i šolajo im, investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli,
Pravilnik o pla ilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kanal in Deskle.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe
- zagotavljanje materialnih osnov za izvajanje programov,
- zagotavljati nadstandardne programe za ve anje kakovosti in ponudbo razli nih programov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomo i šolajo im
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomo i šolajo im
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje
otrok.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Ohraniti vrtce v Kanalu, Desklah in Kalu nad Kanalom, razširiti ponudbo
programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem (ve oblik krajših in specifi nih programov, obogatitvenih in
dodatnih programov, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi
souporabo ve namenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za im boljše izvajanje
programa - kurikuluma, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s imer bodo po itnice
dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohraniti standard
prostora in pove ati kakovost programov v okviru kurikuluma v vrtcih.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029001 - Vrtci
Opis podprograma: Podprogram vklju uje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (pla ilo razlike med ceno programov in
pla ili staršev, dodatni program v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja,...), nakup, gradnja, vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih,
Pravilnik o pla ilih staršev za programe v vrtcih.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
prostorskih mest za vse predšolske otroke.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: S spremljanjem
porabe na otroka iz javnih sredstev, povpre nega pla ila staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa, poraba
investicijskih sredstev na oddelek, razmerja med realizacijo na otroka in ceno programa glede na državo, ugotavljati
možnosti za racionalizacijo stroškov programa (z dodajanjem prora unskih sredstev ohranjamo razmerje med pla ili
staršev in dopla ilom ob ine, kar se da ugodno za starše).
4000 - OB INSKA UPRAVA
4190010 Vrtec Deskle - Za delovanje Vrtca Deskle je bilo v letu 2010 namenjenih 349.577 € sredstev. Stroški pla ,
prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 310.108 €, stroški sanacije kuhinje pa 39.469 €.
Ob inski svet je 27.5.2010 sprejel sklep (št. 4101-000/2010) o zagotovitvi dodatnih sredstev (15.000 €) za investicijo.
4190020 Vrtec Kanal - Za delovanje Vrtca Kanal in Kal nad Kanalom je bilo v letu 2010 namenjenih 440.205 €
sredstev. Stroški pla , prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 421.705 €, investicijski transfer
pa 18.500 €.
4190030 Ostali vrtci - Prora unska postavka je bila realizirana v višini 79.950 €. Sredstva predstavljajo razliko med
ceno programa predšolske vzgoje in pla ilom staršev za tiste otroke, ki imajo stalno bivališ e v Ob ini Kanal ob So i,
vendar obiskujejo vrtec izven naše ob ine. V letu 2010 je ob ina pla evala razliko do cene programa za 22 otrok (vseh
otrok iz naše ob ine, ki obiskujejo vrtec je približno 200).
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega
srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, dvig
kakovosti osnovnošolskega izobraževanje, zagotavljanje enakih možnosti za vse u ence.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za
delovanje (sredstva za pla e in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov, sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije).
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma: Podprogram vklju uje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in
druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo voza ev (kadri), tekmovanja
u encev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni
šoli.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Iskanje možnosti za
u inkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo tako nudila organizacijsko vzdržnost sistema
ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in u ence.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija
finan nega na rta osnovnih šol, pridobitev novih u ilnic.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4190040 Osnovna šola Deskle - Stroški dodatnega programa v OŠ Deskle so znašali 139.315 €. Za pla e in
materialne stroške je bilo nakazanih 112.315 €, za 5 programov šole v naravi pa 2.000 €. Investicijski transfer je znašal
25.000 €.
4190050 Osnovna šola Kanal - Stroški dodatnega programa v OŠ Kanal so znašali 143.915 €. Za pla e in materialne
stroške je bilo nakazanih 138.899 €, za 4 programe šole v naravi je bilo namenjenih 3.075 €. Na prora unski postavki
je evidentiran tudi transfer šoli v višini 1.941 € (novoletno obdarovanje, projekt Evropska vas ter teden otroka).
Sklep OS z dne 1.6.2010 ter 1.7.2010 (št. 032104-0013/2010) o ponovnem aktiviranju podružni ne šole v Kalu nad
Kanalom.
4190055 Investicije in investicijska vzdrževanja - OŠ Kanal – Prora unska postavka je bila realizirana v višini
186.359 €. Investicijski transfer je znašal 17.500 €. 168.859 € sredstev pa je bilo namenjenih za rekonstrukcijo stare
telovadnice, za nakup opreme za nove u ilnice ter za sanacijo sanitarij v vrtcu in šoli.
4190060 Osnovna šola Kozara – V letu 2010 je OŠ Kozara iz prora una Ob ine Kanal prejela sredstva v višini
11.883 €. Prispevek za 4 u ence iz naše ob ine je znašal 3.723 €, investicijski transfer pa je znašal 8.160 €.
19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo
glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,..), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoro no iskati
rešitve za zagotovitev programov glasbene, ki bodo lažje dostopni našim otrokom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija
sofinanciranja za delovanje Glasbene šole Nova Gorica.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4190070 Glasbena šola Nova Gorica - Sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica je v letu 2010 znašalo 9.565 €.
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1905 - Drugi izobraževalni programi
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja
(npr. jezikovni programi).
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Kritje stroškov izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu ob ine
(Ljudska univerza v Novi Gorici, društva za tretje življenjsko obdobje).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za
kritje stroškov vezanih na prostor.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
19059001 - Izobraževanje odraslih
Opis podprograma: Podprogram vklju uje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški
obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje
objektov za izobraževanje odraslih.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
izobraževanju odraslih.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Oblikovanje
primernih letnih programov izobraževanja odraslih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev
sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica v sedanjem obsegu.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4190071 Ljudska univerza Nova Gorica – Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze je v letu 2010 znašalo 6.733 €.
1906 - Pomo i šolajo im
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za pomo i v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomo i.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljanje sredstev za prevoz u encev, ki so od šole oddaljeni 4 km in ve ,
pa tudi sredstva za prevoz u encev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na
poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Prizadevali si bomo
zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. S socialnimi
štipendijami omogo anje študija dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin in nagrajevanje uspešnih dijakov
in študentov.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu
19069002 Pomo i v srednjem šolstvu
19069003 Štipendije
19069001 - Pomo i v osnovnem šolstvu
Opis podprograma: Podprogram vklju uje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih
potrebš in, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov u encev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih,
Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev
sredstev za varen, vendar im bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šoli – Za prevoze osnovnošolskih otrok na tekmovanja, ipd.. je bilo v
letu 2010 namenjenih 4.510 € (1.525 € za OŠ Deskle ter 2.985 € za OŠ Kanal).
4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane – Prora unska postavka je bila realizirana v
višini 225.364 €; za stroške prehrane socialno ogroženih je bilo namenjenih 824 €, za prevoze otrok v šolo 224.540 €
(OŠ Deskle: 9.544 €, OŠ Kanal: 8.292 €, OŠ Kozara: 14.002 €, OŠ Tolmin: 4.985 € ter Avrigo: 187.717 €).
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19069002 - Pomo i v srednjem šolstvu
Opis podprograma: Podprogram vklju uje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj
(subvencioniranje mese nih vozovnic).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoro ni cilj je
izboljšati pogoje izobraževanja za vse ob ane ter izboljšanje izobrazbene strukture v ob ini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število
prejemnikov subvencije.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4190076 Subvencioniranje v srednjem šolstvu - Subvencije mese nih vozovnic dijakov so v letu 2010 znašale
19.120 € (za povpre no 86 dijakov mese no).
19069003 - Štipendije
Opis podprograma: Podprogram vklju uje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga podro ja, štipendije za
nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o štipendiranju.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Cilji podprograma so
spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v ob ini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev
sredstev za podeljene socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura).
Kazalci: število štipendistov in zlatih maturantov.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4190080 Socialne štipendije – V letu 2010 je bilo za štipendije namenjenih 16.889 € sredstev (13 upravi encev).
20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema programe na podro ju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomo i, ki so namenjeni
varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih
oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Nacionalni stanovanjski program, Resolucija o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje od 2006 – 2010, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih
organizacijah, Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomo i na domu, Pravilnik o organiziranju in
izvajanju pomo i na domu v ob ini Kanal ob So i.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Prepre evanje revš ine in socialne izklju enosti, ljudem s posebnimi
potrebami zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje, pomo i potrebnim zagotavljanje subvencij za stanarine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za programe v pomo družini in otrokom na lokalnem
nivoju, ki se znajdejo v stiski.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Spodbujanje rojstev, zagotavljati pomo materialno ogroženim ter s
tem izboljšati kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine (namestitev žensk in
otrok v "varne hiše", zmanjševanje škode zaradi uživanja drog).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje storitev in
programov za najbolj socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih programov. Kazalec je število
vklju enih oseb v navedene oblike podpore.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomo družini
20029001 - Drugi programi v pomo družini
Opis podprograma: Podprogram vklju uje pomo staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in
vzdrževanja materinskih domov.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence.
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Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
finan ne in strokovne pomo i vsem, ki to potrebujejo (od najmanjših do srednje generacije).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Za vsakega
novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo dolo a sprejeti pravilnik, zagotoviti sofinanciranje Materinskega doma
ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v prora unu ob ine v letu 2010.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4200010 Pomo staršem ob rojstvu otroka – V letu 2010 je bilo nakazanih za 22.538 € sredstev denarnih pomo i
staršem ob rojstvu otroka (58 novorojen kov).
4200020 Sofinanciranje dejavnosti Materinskega doma – Za sofinanciranje Materinskega doma je bilo v letu 2010
nakazanih 1.500 € sredstev.
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo,
programe v pomo družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomo i materialno ogroženim in zasvojenim
ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljati materialno pomo ogroženim, vpliv na kvaliteto življenja
invalidov, starejših oseb, zmanjševanje materialnih stisk vseh ob anov, ki to pomo potrebujejo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izbor metod, ki
zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
20049001 Centri za socialno delo
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20049001 - Centri za socialno delo
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov (preventivni programi za
otroke in mladostnike, programi za rejnike).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje nalog,
ki jih nalaga zakonodaja za Ob ino Kanal ob So i , v smislu lajšanja tegob ob anov v stiski, spremljanja stanja in
socialne ogroženosti ob anov, sodelovanje pri dolo evanju enkratnih denarnih pomo i.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Cilj je realizacija
finan nega na rta centra. Kazalec je število vklju enih v razne izvedbene oblike.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4200040 Dejavnost centrov za socialno delo – Na prora unski postavki so evidentirani stroški, ki nastajajo pri
izvajanju pomo i na domu (Center za socialno delo N. Gorica): stroški neposredne nege in stroški vodenja so v letu
2010 znašali 31.904 € (obiskali so v povpre ju 31 gospodinjstev na mesec).
20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma: Podprogram vklju uje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje ter financiranje družinskega pomo nika.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvrševanje
zakonskih dolo b za lajšanje življenja invalidom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
sredstev za pla evanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in za družinskega pomo nika zaradi zagotavljanja
izena evanje možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb. Kazalci so realizacija finan ne ga na rta in število
vklju enih.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov - Stroški dopla il oskrbnine v posebnih socialnih zavodih so v letu
2010 znašali 27.124 € (za 6 oskrbovancev).
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4200060 Financiranje družinskega pomo nika – Stroški družinskega pomo nika (delno pla ilo za izgubljeni
dohodek) so v letu 2010 znašali 8.059 € (1 družinski pomo nik). Stroške delno sofinancira Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje iz naslova dodatka za pomo in postrežbo.
20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma: Podprogram vklju uje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih
centrih, sofinanciranje pomo i družini na domu, sofinanciranje centrov za pomo na domu, investicije v domove za
starejše, dnevne centre in centre za pomo na domu.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o merilih za dolo anje
oprostitev pri pla ilih socialno-varstvenih storitev.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje pomo i
vsem starejšim ob anom, ki to potrebujejo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
sredstev za pla ila oskrbe v domovih za starejše ob ane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega
ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. Kazalec je število oskrbovancev, ki
jim sofinanciramo oskrbo.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov - Stroški dopla il oskrbnine v domovih upokojencev so v letu 2010
znašali 115.877 € (za 27 oskrbovancev).
4200080 Dom za starejše ob ane – Prora unska postavka v letu 2010 ni bila realizirana.
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma: Podprogram vklju uje enkratne socialne pomo i zaradi materialne ogroženosti, pomo pri
uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetiš za brezdomce, pla ilo pogrebnih stroškov za
umrle brez dedi ev.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomo i v Ob ini Kanal ob So i, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje
enakovredne obravnave in nudenja pomo i vsem ob anom, ki to pomo potrebujejo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pla ilo pogrebnih
stroškov, enkratna denarna pomo , zagotavljanje dostave hrane na dom ogroženim ob anom. Kazalci: število
vklju enih v posamezne oblike pomo i.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4200090 Enkratne denarne pomo i zaradi materialne ogroženosti – Denarne pomo i so v letu 2010 znašale 22.512
€ (87 upravi encev).
4200100 Pomo pri uporabi stanovanja – Subvencije stanarin so v letu 2010 znašale 7.698 € (10 upravi encev).
4200110 Pomo pri pla ilu pogrebnih stroškov – Pogrebni stroški so v letu 2010 znašali 1.856 €.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma: Podprogram vklju uje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s
podro ja socialnega varstva: Rde i križ Slovenije, Karitas, društva za pomo duševno prizadetim, društvo slepih,
gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, itd.).
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališ , Zakon o Rde em križu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje
programov organizacij in društev na podro ju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Ob ini Kanal
ob So i.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje višjih
finan nih sredstev za programe socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Namenska poraba
prora unskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu.
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4000 - OB INSKA UPRAVA
4200120 Sofinanciranje društev s podro ja socialnega varstva - Sredstva v višini 21.325 € je Komisija za socialno
humanitarne dejavnosti razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in
društev na podro ju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti.
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe: Podro je prora unske
porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesre , kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, mo an veter, to a, pozeba, množi ni pojav nalezljive loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre e, ki
jih povzro ijo naravne sile in ekološke nesre e, ki niso bile predvidene v sprejetem prora unu in so nujne za izvajanje
dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja: Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami,
Doktrina o zaš iti in reševanju, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami , Zakon o varstvu pred
utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilcih.
Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe: Zagotavljanje izvajanja programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesre ami vsem ob anom.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine
2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre
2302 - Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre
Opis glavnega programa: Glavni program vklju uje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre , kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter, to a, pozeba suša, množi ni pojav nalezljive loveške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre e, ki jih povzro ijo naravne sile in ekološke nesre e.
Dolgoro ni cilji glavnega programa: Zagotavljanje sredstev v skladu rezerv v zakonsko opredeljeni višini za nujne
intervencije v primeru naravnih nesre .
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Sanacija škode po
poplavah na javni infrastrukturi.
Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa
23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesre
23029002 - Posebni programi pomo i v primerih nesre
Opis podprograma: Podprogram vklju uje stroške komisije za oceno škode po naravnih nesre ah, sofinanciranje
dobave vode v asu suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter
stvari in objektov v lasti ob ine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesre , pomo drugim ob inam v
primeru naravnih nesre , stroški reševalnih akcij.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o odpravi posledic naravnih nesre , Zakon o javnih financah, Pravilnik o
dolo itvi cene in subvencioniranja prevoza pitne vode.
Dolgoro ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Opredelitev izdelave
in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoro ne cilje izvajanja zaš ite in reševanja pri naravnih
in drugih nesre ah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izdelava na rta
varstva pred požarom.
4000 - OB INSKA UPRAVA
4230010 Prora unska rezerva – Izlo anje v rezerve v letu 2010 ni bilo planirano. Na prora unski postavki so
evidentirana sredstva rezerv, ki jih je Ob ina prejela iz državnega prora una (za odpravo posledic poplav, december
2009). Stanje rezerv na dan 31.12.2010 znaša 11.221 €.
4230020 Sofinanciranje dobave vode v asu suše – V letu 2010 je bilo za prevoze pitne vode porabljenih 2.732 €
sredstev, 5.848 € pa je bilo namenjenih PGD Kanal za vzdrževanje vozil za prevoz pitne vode.
4230030 Sanacije po naravnih nesre ah (neurja, plazovi,..) – Za stroške sanacije po naravnih nesre ah so bila
koriš ena sredstva rezerv.
4230030 Sanacije po naravnih nesre ah (neurja, plazovi,..) – Sredstva v višini 9.838 € so bila porabljena za rušenje
podirajo ih objektov v Ro inju in Ajbi.
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6001 – 6008 KRAJEVNE SKUPNOSTI
Financiranje delovanja ožjih delov lokalne skupnosti – V letu 2010 je ob ina krajevnim skupnostim razdelila
78.688 € sredstev, in sicer:
• KS Anhovo-Deskle:
23.281 €
• KS Av e:
6.034 €
• KS Kal nad Kanalom:
7.559 €
• KS Kambreško:
6.461 €
• KS Kanal:
15.736 €
• KS Levpa:
6.583 €
• KS Lig:
6.228 €
• KS Ro inj-Doblar:
6.806 €
Skupaj s prenosom iz preteklih let (18.977 €) ter z izvirnimi prihodki leta 2010 (9.150 €) so imele krajevne skupnosti
na razpolago skupno 106.815 € sredstev. V letu 2010 so KS za naloge in delovanje porabile 91.616 €. Ostanek
sredstev KS na dan 31.12.2010 znaša 15.199 €.
Poraba sredstev KS je podrobneje razvidna v posebnem delu ter iz letnih poro il posameznih KS, ki so priloga
zaklju nemu ra unu prora una ob ine za leto 2010.
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2.3. Obrazložitev na rta razvojnih programov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
OB044-07-0082 - Inv.vzdr.dela na kulturnih domovih KS - KAMBREŠKO
Namen in cilj: Urediti obstoje e objekte v vaseh z namenom uporabe za delovanje KS, društev ipd..
Stanje projekta
Leto 2008 - prenova strehe na objektu KS na Kambreškem in del strehe na ve namenskem objektu na Srednjem. Leto
2009 - prenova strehe na ve namenskem objektu na Srednjem. V letu 2010 je bila v prora unu planirana sanacija
sanitarij v kulturni dvorani na Srednjem v višini 20.000 EUR ter sanacija sanitarij Kambreškem v višini 5.000 EUR.
Za sanacijo sanitarij na Srednjem je bil na javnem razpisu izbran izvajalec Kolektor Koling, s katerim je bila sklenjena
pogodba št. 43003-0041/2010-01, zaradi preprojektiranja je bil 27.11.2010 sklenjen aneks št. 43003-0041/2010-7
zaradi ve del, po katerem znaša celotna vrednost investicije 24.353,76 EUR. Kon na situacija v višini 24.353,76 EUR
bo pla ana v letu 2011. Za sanacijo sanitarij v ve namenskem objektu na Kambreškem je bila sklenjena pogodba št.
JNMV-0015/2010-POG in aneks s Petrom Vidi em s.p. v višini 5.553,47 EUR. Realizacija sanacije sanitarij na
Kambreškem je znašala 6.453 EUR. Investiciji sta zaklju eni. Dodatno je bila za KD Srednje pla ana v letu 2010
projektna dokumentacija (idejna zasnova, PZI) v višini 4.980 EUR.
06029001 - Delovanje ožjih delov ob in
OB044-07-0001 - OBNOVA VE NAMENSKEGA OBJEKTA V KS AV E
Namen in cilj: Namen rekonstrukcije je obnova dotrajanega objekta v vasi za potrebe krajanov za izvajanje razli nih
dejavnosti. Cilj naložbe je pove ati prostore za Prostovoljno gasilsko društvo Av e, ureditev ve namenske dvorane,
ureditev prostora za delovanje KS Av e, ureditev prostora za stalno zbirko o Meteoritu iz Av .
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: PZI - projekt za izvedbo je izdelal Biro prostor d.o.o. Tolmin, št. projekta 105-09/07, junij
2009. Gradbeno dovoljenje št. 351-1087/2008-15 (UE Nova Gorica) z dne 16.3.2009, pravnomo no dne 3.4.2009.
DIIP izdelal: Zelen in partnerji, d.o.o.. Naložba je bila prijavljena na Ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi dne,
24.11.2009, prijavo izdelal Zelen in partnerji, d.o.o.. Odlo ba z dne 24. 2. 2010 št. 33123-58/2009/11, sofinanciranje v
višini 199.091,85 EUR. V letu 2010 je bil izbran izvajalec Primorje d.d.. Pogodba z izvajalcem znaša 321.277 EUR,
nadzor pogodba z GH, inžiniring d.o.o. v višini 1,8 % vrednosti investicije, projektantski nadzor pogodba z Biro
prostor d.o.o. z urno postavko 36 EUR + DDV. V letu 2010 je bilo planiranih za izvedbo in nadzor 124.887 EUR.
Realizirani so bili stroški v višini 18.520 EUR (svetovanje pri JN, varnostni na rt in 1. situacija za gradbena dela).
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave
OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV
Namen in cilj: Namen nabave programske opreme ODOS in skenerja je urejanje in izboljšanje evidentiranja vhodne
in izhodne pošte, urejeno klasificiranje in arhiviranje zadev. Cilj nabave je ažurnost in preglednost nad reševanjem
zadev ter urejen arhiv zadev. Namen nabave nove snemalne naprave je zastarelost obstoje e glasovalne naprave. Cilj
nabave je lažje delo in ustreznejši zapis podatkov. Namen nabave novega projektorja je potreba po dodatnem
projektorju zaradi zasedenosti projektorja v sejni sobi in pove ane potrebe v TIC (predavanja ipd.). Namen nabave
novih ra unalnikov in posodobitev na serverju je izboljšanje dela na nekaterih delovnih mestih, ve je zmogljivosti
ra unalnikov, ki so zaradi naložene dodatne programske opreme prepo asni.
Stanje projekta
V prora unu 2010 je bilo planiranih 15.114 EUR. Za nadgradnjo strežnika, nakup programske opreme za spremljanje
vhodne/izhodne pošte ter dodatne ra unalniške opreme je bilo porabljenih 9.297 EUR.
OB044-07-0004 - NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV
Namen in cilj: Nakup objektov zaradi odprave solastništva oziroma za pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje
galerijske dejavnosti.
Stanje projekta
Za nakup stavbe na Vojkovi 1 ter Pionirski 6 (Žorževa hiša) je bilo v prora unu 2010 planiranih 96.900 EUR,
realiziranih v letu 2010 pa 94.100 EUR.
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL - POŽARNE TAKSE
Namen in cilj: Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.
Stanje projekta
V prora unu 2010 je bilo iz naslova požarnih taks planiranih 9.100 EUR, namensko zbrana sredstva iz požarnih taks
so v letu 2010 znašala 11.609 EUR in so bila prenakazana PGD Kanal. Na postavki PGD Kanal so bila v letu 2010
namenska sredstva v višini 16.000 EUR za nakup zaš itnih oblek za PGD Kanal in PGD Av e. Od tega je bilo
realiziranih 5.000 EUR za nakup oblek za PGD Av e, za PGD Kanal pa se ni realiziralo.
OB044-07-0006 - NABAVA OPREME PGD AV E - POŽARNE TAKSE
Namen in cilj: Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme PGD.
Stanje projekta
V prora unu 2010 je bilo iz naslova požarnih taks planiranih 3.050 EUR, namensko zbrana sredstva iz požarnih taks
so v letu 2010 znašala 3.870 EUR in so bila prenakazana PGD Av e.
07039002 - Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
OB044-10-0003 - ŠD KANAL - UREDITEV KLETNE ETAŽE (DOKON ANJE)
Namen in cilj: Ureditev celotne kletne etaže v prostore za delovanje razli nih društev. Cilj je pridobiti prostore za CZ,
balinarje in AGD Kontrada Kanal.
Stanje projekta
Civilna zaš ita je za ureditev prostorov v kletni etaži Športne dvorane v Kanalu s postavke 4070010 v prora unu 2010
porabila 8.440 EUR.
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB044-07-0076 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje
Namen in cilj: Spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo na vaseh.
Stanje projekta
V letu 2010 je bilo na podlagi javnega razpisa izpla anih za 27.771 EUR sredstev za prestrukturiranje in prenovo
kmetijske proizvodnje (18 upravi encev). V prora unu 2010 je bilo na postavki planiranih 23.145 EUR. Razlika med
realiziranimi in planiranimi sredstvi se je po odlo itvi komisije pokrila s prerazporeditvijo sredstev iz postavk Podpora
razvoju dopolnilnih dejavnosti in Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju.
OB044-07-0077 - PODPORA RAZVOJU DOPOL. DEJ.. (tur., obrt,..)
Namen in cilj: Spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo v vaseh.
Stanje projekta
Za razvoj dopolnilnih dejavnosti je bilo v prora unu 2010 planiranih 5.000 EUR, realiziranih je bilo 1.389 EUR (1
upravi enec), ostanek sredstev se je po odlo itvi komisije prerazporedil na postavko Podpore za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje.
11029003 - Zemljiške operacije
OB044-07-0078 - PODPORE ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU
Namen in cilj: Izboljšati infrastrukturo podeželja in spodbuditi proizvodnjo in ponudbo v vaseh.
Stanje projekta
V prora unu za leto 2010 je bilo planiranih 2.000 EUR, sredstva so se realizirala v višini 986 EUR (2 upravi enca),
ostanek sredstev se je po odlo itvi komisije prerazporedil na postavko Podpora za prestrukturiranje in prenovo
kmetijske proizvodnje.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
OB044-07-0007 - MODERNIZACIJA ODESKOV OB INSKIH CEST PO KS
Namen in cilj: Posodabljanje obstoje ih ob inski cest (lokalnih cest in javnih poti).
Stanje projekta
Za leto 2010 so bile planirane investicije v rekonstrukcije naslednjih cest v skupni višini 67.300 EUR: - preplastitev
LC1630060 (cca 500m) Lig-Marki i-Ukanje - asfaltacija Paljevo cca. 100m - preplastitev LC Av e-žel. Postaja
Av e_Doblar I. faza - preplastitev ceste Gorenje Deskle (pod pokopališ em-cca. 106m) - asfaltacija Mrcinje-Kanalski
vrh - asfaltacija priklju ka Mo ila pri Gorenjem Polju od h.št. 19 do 20 - preplastitve po Kambreškem (cca.100m).
Realizirana je bila preplastitev Lig-Marki i-Ukanje (500 m) v višini 15.375 EUR, asfaltacija Paljevo (100 m) v višini
5.188 EUR, preplastitev ceste Gorenje Deskle (pod pokopališ em-cca. 106m) v višini 8.972 EUR, asfaltacija
priklju ka Mo ila pri Gorenjem Polju od h.št. 19 do 20 (49 m) v višini 5.884 EUR, preplastitve po Kambreškem
(cca.100m) v višini 3.347 EUR, odcep Loge (113 m) v višini 7.221 EUR, asfaltacija javne poti Av e pri spomeniku v
višini 1.966 EUR, preplastitev po naselju Gorenje Polje v višini 8.456 EUR, Kambreško – Rog v višini 8.959 EUR.
Skupna realizacije je znašala 65.368 EUR.
OB044-07-0008 - OBNOVA LC 163180 KANAL - KAL NAD KANALOM
Namen in cilj: Izboljšati cestne povezave v ob ini.
Stanje projekta
V letu 2010 na postavki ni bilo planiranih in realiziranih sredstev za rekonstrukcija LC163180c Kanal-Kal nad
Kanalom na odseku skozi Kopriviš e.
OB044-07-0009 - SLEMESKA CESTA - MODERNIZACIJA PRE NIH POVEZAV
Namen in cilj: Cilj investicije je pridobiti sodobno cestno povezavo Vrta e-Zamedveje-Plave, izboljšati dostopnost
dnevnim migrantom, nadaljevanje celovitega postopka oživljanja Kanalskega Kolovrata z razvojem turizma in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Stanje projekta
Popis del in predizmere je izdelalo podjetje CPG d.d., Nova Gorica št. popisa V/1-173/1, september 2009, ocenjena
vrednost investicije 336.570 EUR. Za leto 2010 ni bilo planiranih in realiziranih sredstev.
OB044-07-0010 - REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽICE - GOLJEVICA
Namen in cilj: Namen rekonstrukcije je pridobiti sodobno cestno povezavo Ložice -Goljevica-Kamenca. S tem se
izboljša dostopnost dnevnim delovnim migrantom iz zaselkov do središ . Cilj je oživljanje Kanalskega Kolovrata in
dela Brd, saj bo izboljšana dostopnost vplivala tudi na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in razvoj turizma.
Stanje projekta
Dokumentacija: Popis del in predizmere za izvedbo gradbeno - obrtniških del št. projekta 56/05 z maja 2005,
izdelovalec CPG d.d. Nova Gorica. V letu 2005 je že bil izvedena gradbena faza I.. Izvedena je bila že parcelacija in
odkup zemljiš . Za izvedbo faza II. je bilo v prora unu 2010 planiranih 166.000 EUR (150.000 EUR izvedba, 16.000
odkup zemljiš ), realiziranih je bilo 15.087 EUR za odkup zemljiš , 156.904 EUR za izvedbo in nadzor (izvajalec
Primorje d.d., nadzor Edil inženiring d.o.o.).
OB044-07-0011 - REKONSTRUKCIJA CESTE KANAL - GORENJA VAS
Namen in cilj: Namen investicije je obnoviti cesto z vso infrastrukturo, izvedbo rpališ a ter obnovo vodohrana. Cilj
je urediti cesto in oskrbo s pitno vodo za vas Gorenja vas.
Stanje projekta
Potrebno je izdelati dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (IDZ in PGD). V letu 2010 ni bilo planiranih
in realiziranih sredstev.
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OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO
Namen in cilj: Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v ob ini.
Stanje projekta
Na postavki je bilo v prora unu 2010 planiranih 36.562 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za
dostopno cesto Ro inj, Izdelavo idejnega projekta in študije za komunalno opremo zazidalnih parcel v Morskem (most
in dostopna cesta), izdelavo dokumentacije za plo nik Globno, izdelavo dokumentacije za ureditev priklju ka v Ajbi
(LC63050 Ajba-Preval na G2-103/1008). Realiziranih je bilo 978 EUR za dokumentacijo IDZ in 822 EUR za
geodetski posnetek za avtobusno postajališ e Ajba.
13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB044-07-0067 - UREJANJE KOLESARSKIH POTI (CILJ III STANDARDNI PR)
Namen in cilj: Urejanje kolesarskih poti.
Stanje projekta
Projekt prijavljen na CILJ III - standardni projekti v oktobru 2009. Vsebina prijave je pridobiti PZI projektno
dokumentacijo za Plave - Vrta e in pilotna izvedba kolesarske steze na krajšem odseku. Projekt ni bil realiziran.
Standardni projekti so v ocenjevanju šele v marcu 2011.
13029006 - Urejanje cestnega prometa
OB044-07-0014 – UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠ AAJBA
Namen in cilj: Zagotoviti prebivalcem Ajbe varno postajališ e.
Stanje projekta
V prora unu 2010 je bilo planiranih 7.000 EUR za nakup zemljiš . Nakup zemljiš se ni realiziral. Za izdelavo
geodetskega posnetka in izdelavo IDZ je bilo v letu 2010 realiziranih 1.800 EUR, ki so knjiženi na kartici OB044-070012-Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo.
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA
Namen in cilj: Subvencioniranje obrestne mere malim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest v ob ini.
Subvencioniranje turisti nih zmogljivosti zasebnikom z namenom pove evanja preno itvenih kapacitet v ob ini in
spodbujanja turisti nega razvoja ob ine.
Stanje projekta
V letu 2010 je bilo na postavki za subvencioniranje obrestnih mer malim podjetnikom realiziranih 247 EUR. Za
sofinanciranje Javnega sklada za drobno gospodarstvo je bilo v prora unu 2010 planiranih 42.670 EUR. Realiziranih
je bilo 42.669 EUR.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS
Namen in cilj: Zagotavljanje sredstev za delovanje LAS.
Stanje projekta
V letu 2010 je bilo na postavki planiranih 7.000 EUR, s sklepom ob inskega sveta št. 4101-0003/2010 z dne 1.6.2010
je bilo dodatno na odhodkovni in prihodkovni strani zagotovljenih še 7.000 EUR. Realiziranih je bilo 14.000 EUR, od
tega je bilo 7.000 EUR vrnjenih na ra un ob ine decembra 2010.
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OB044-07-0075 - REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU
Namen in cilj: Izboljšati turisti no ponudbo na podeželju, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne dediš ine.
Stanje projekta
Za leto 2010 so bili na postavki planirani naslednji projekti: - dokon anje projekta Marijaceljski kola ; - projekt LAS
Ve znanja na podeželju; - projekt Sledi V. Stani a; - projekt Pot miru. Na postavki je bilo planiranih 124.916 EUR.
Realiziranih je bilo 4.234 EUR za Marijaceljski kola , Sledi V. Stani a (tabla Ro inj) in u na pot ob potoku Doblarc.
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS
Namen in cilj: Namen je ohranjanje naravnega okolja in izboljšanje bivalnega okolja ter s tem dvig kvalitete življenja
v ob ini.
Stanje projekta
V letu 2010 je bila na postavki planirana sanacija divjega odlagališ a na Srednjem, ureditev zbirnega centra za KS
Anhovo-Deskle ter kontejnersko mesto za Spodnji Doblar v višini 15.000 EUR. Realizirala se je ureditev
kontejnerskih mest v Morskem, Kanalu, Kanalskem Vrhu in Desklah v višini 11.808 EUR.
OB044-07-0018 - UREJANJE ODLAGALIŠ A ODPADKOV STARA GORA (TAKSE)
Namen in cilj: Sofinanciranje skupnega odlagališ a odpadkov v Stari Gori, sofinancira se iz pobranih taks za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Stanje projekta
Letno se zneski pobranih taks za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov nakazujejo Mestni ob ini Nova
Gorica. V prora unu 2010 je bilo planiranih 50.500 EUR, pobranih je bilo 41.726 EUR, ki niso bila nakazana v letu
2010 in so se prenesla v leto 2011.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB044-07-0020 - KANALIZACIJA IN ISTILNA NAPRAVA DESKLE
Namen in cilj: Namen investicije je izpolnitev zakonodajne podlage in izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev v
naselju Deskle. Cilji so: izgradnja istilne naprave 1.700 PE, priklju itev 1324 prebivalcev naselja Deskle, gradnja
povezovalnega kanala do nove lokacije istilne naprave v dolžini 114 m, povezava kanalizacijskega sistema zgornjega
dela naselja Deskle na N v dolžini 979 m, zmanjšanje onesnaženosti reke So e. Cilj investicije je ohranitev
naravnega okolja in vodotokov ter dviga kakovosti življenjskega okolja.
Stanje projekta
Pri etek poskusnega obratovanja N. V prora unu 2010 je bilo planiranih 101.962 EUR za kon no situacijo za
izgradnjo in za poskusno obratovanje. Realizacija v letu 2010 je znašala 8.337 EUR za PZI dokumentacijo za strojne
inštalacije , nadzor in stroške tehni nega pregleda.
OB044-07-0021 - IZGRADNJA KANALIZACIJE LOŽICE (PRIKLOP NA N)
Namen in cilj: Cilji investicije so izgradnja celotnega kanalizacijskega sistema in priklju itev na istilno napravo,
zmanjšanje potencialne okoljske onesnaženosti in ohranjanje okolja ter izpolnjevanje dolo b Pravilnika o
odvodnjavanju in iš enju komunalne odpadne in padavinske vode.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: izdelovalec Bonnet, Solkan Novelacija popisov: Š&Š gradbeništvo, Šavli Aleksander s.p.
Izvajalec del bo izbran na javnem razpisu v skladu z ZJN-2 Nadzor bo izbran na javnem razpisu v skladu z ZJN-2
Naselje ima delno rešen odvod kanaliranih odpadnih vod v mešanem kanalizacijskem sistemu. V letu 2006 sta bila
zgrajena odseka B in C, rpališ e in obnova obstoje e istilne naprave. V prora unu 2010 je bilo za izvedbo investicije
planiranih 217.583 EUR. Izvajalec Ginex International d.o.o. je bil izbran na javnem razpisu. Pogodba z izvajalcem je
bila sklenjena 20.5.2010 št. 43001-0002/2010-17 v višini 122.614,28 EUR brez DDV, aneks št. 41102-0003/2010-28
z dne 29.9.2010 v višini 36.783,52 EUR brez DDV ter gradbena pogodba št. JNMV-G-0367/2010-pog z dne
23.11.2010 v višini 29.199,73 EUR brez DDV. Za nadzor je bila sklenjena pogodba št. JNMV-S-0124/2010-NAR v
višini 2.630 EUR in aneks št. JNMV-S-124/2010-NAR v višini 1.404,12 EUR. Investicija je bila sofinancirana iz 23.
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lena ZFO, št. pogodbe 41102-0003/2010-32 v višini 135.120 EUR. Realizacija gradbenih del je v letu 2010 znašala
188.157,15 EUR, nadzora 3.995 EUR, popis del 2.912,20 EUR. Skupaj je bilo na investiciji realiziranih 195.064 EUR.
OB044-07-0022 - KANALIZACIJA IN VODOVOD AV E
Namen in cilj: Razlogi za investicijo: - zagotoviti urejenost odvajanja odpadnih voda, pri emer gre za vodo, ki se po
uporabi odvaja in je bodisi industrijska, komunalna ali padavinska; - zagotoviti urejenost iš enja komunalnih
odpadnih voda; - obnoviti obstoje i vodovod, da bo zagotavljal ustrezno oskrbo s sanitarno vodo vseh objektov na
obmo ju urejanja; - omejiti nevarnost biološkega in kemi nega onesnaženja okolja; - zagotoviti dvig kakovosti
življenjskega standarda ob anov; - izpolniti predpis Pravilnika o odvajanju in iš enju komunalne odpadne in
padavinske vode.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: Klima 2000 d.o.o. Nova Gorica Investicijska dokumentacija: Koda d.o.o. Ajdovš ina. V letu
2010 so stroški stavbne pravice in služnosti znašali 2.306,00 EUR, stroški projektne dokumentacije so znašali
2.231,00 EUR. Projekt je prijavljen na INTERREG in je v ocenjevanju.
OB044-07-0023 - VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 N KANALSKI VRH
Namen in cilj: Namen projekta je ureditev odvodnjavanja in iš enja odpadne in padavinske vode, varovanje vodnih
virov in vodooskrba s kvalitetno pitno vodo. Investicija ima vpliv tudi na druge ob ine (MONG in ob ino Brda), saj
leži na vodovarstvenem obmo ju Mrzlek, iz katerega se že z vodo oskrbuje Mestna ob ina Nova Gorica, v prihodnosti
pa tudi ob ina Brda. Investicija nima neposrednega vpliva na pove evanje delovnih mest, posredno pa vpliva na
ustvarjanje delovnih mest preko razvoja turisti nih zmogljivosti.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: Izdelan je bil IDZ, IP, PGD in PZI. Izdelovalec: Pridobljeni sta bili gradbeni dovoljenji: za
kanalizacijo: št. 351-808/2008-6-18, dne 16.12.2008 za vodovod: št. 351-618/2009-9, 28.12.2009. DIIP je izdelala
KODA d.o.o., Ajdovš ina. Projekt je bil prijavljen na Javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (Ur. List RS št. 7/10). Sofinanciranje znaša za
leto 2011 381.642 EUR in za leto 2012 381.642 EUR. Za dokumentacijo je bilo v prora unu 2010 planiranih 28.694
EUR. Stroški projektne dokumentacije (priklju itev EP, izdelava DI-IP, PZI in PGD dokumentacija) so v letu 2010
znašali 21.589 EUR. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Nadzor bo izbran na javnem razpisu.
OB044-07-0024 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN N
Namen in cilj: Z izdelavo projektne dokumentacije se zagotavlja nadaljevanje opremljanja krajev in vasi s
kanalizacijskim sistemom in istilnimi napravami z namenom ureditve odvodnjavanja in iš enja odpadnih voda.
Stanje projekta
Za leto 2010 planirana sredstva za projektno dokumentacijo za meteorno in fekalno kanalizacijo ter rekonstrukcijo
javnega vodovoda Av e, izdelovalec Klima 2000 d.o.o. JNMV0031/2007-POG: 2.677,50 EUR, realizirana v višini
2.231 EUR na kartici OB044-07-0022 – Kanalizacija in vodovod Av e;
planirana izdelava IDZ, PGD, PZI projektne dokumentacije fekalna kanalizacija Globno-K N Deskle, izdelovalec
Klima 2000 d.o.o. JNMV-0198/2008-NAR: 3.532,80 EUR, realizacije ni bilo; planirana izdelava PGD, PZI
dokumentacija za kanalizacijo in N Kal nad Kanalom, dokumentacija rekonstrukcije cestiš a zaradi izvedbe
investicij: 12.672,00 EUR + 16.680,00 EUR, realizirano izdelava PZI v višini 4.820 EUR; realizirano izdelava IDZ
istilna naprava Prilesje v višini 2.783 EUR; na kartici je tudi realizacija pregled treh DI-IP Zelen d.o.o. v višini 300
EUR (kanalizacija Ložice, cesta Goljevica, vodovod argova). Skupaj realizirano 10.134 EUR.
OB044-07-0069 - KANALIZACIJA IN N KAL NAD KANALOM
Namen in cilj: Namen investicije je, da se skupaj z ureditvijo vodooskrbe uredi tudi odvodnjavanje in iš enje
odpadnih voda.
Stanje projekta
V letu 2010 je bila izvedena distribucijska kanalizacija s priklju ki po pogodbi z izvajalcem CPG d.d., št. pogodbe
JNMV-G-0220/2010-POG, pogodba podpisana v višini 28.409,75 EUR, realizirano 26.516,18 EUR.
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OB044-09-0003 - TEHNOLOŠKA VODA KANALSKI VRH
Namen in cilj: Uporaba vode iz zbirnega jezera za napajanje živine, zalivanje in požarno vodo.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: izdelovalec Klima 2000 d.o.o., Nova Gorica Gradbeno dovoljenje: št. 351-618/2009-9 z dne
28.12.2009. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Nadzorni organ bo izbran na javnem razpisu.
OB044-10-0002 - PARKIRIŠ A IN KANALIZACIJA-PARTIZANSKA KANAL
Namen in cilj: Namen investicije je pridobiti nova parkirna mesta in izboljšati sistem odvodnjavanja odpadnih vod.
Cilji so nova parkirna mesta in rekonstrukcija dotrajanega kanalizacijskega sistema.
Stanje projekta
Izdelani so že bili na rti za izvedbo. Meteorna in fekalna kanalizacija sta delno že izvedeni. Izdelati je potrebno
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (IDZ in PGD). V letu 2010 ni bilo planiranih sredstev in
realizacije.
16029003 - Prostorsko na rtovanje
OB044-07-0025 - IZDELAVA URBANISTI NE DOKUMENTACIJE
Namen in cilj: Izdelava strategije prostorske ureditve ob ine in noveliranje planskih aktov.
Stanje projekta
Vrednost del, ki so jih med postopkom izdelave osnutka in dopolnjenega osnutka prostorskega akta zahtevali
naro nik, nosilci urejanja prostora in Ministrstvo za okolje in prostor:
1. Struktura d.o.o. – izdelovalec OPN: vrednost del v višini 50.000 EUR (opis del in vnos ve jega števila pobud
glede na osnovno pogodbo, vnos infrastrukturnih vodov, uskladitev dejanske in planske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljiš na osnovi pridobljenih smernic MKGP, izdelava podrobnih strokovnih podlag za naselja, za
katera se bodo izdelovali UN)
2. ICRO Domžale – izdelovalec okoljskega poro ila: 17.000 EUR.
3. Izvedba revizije okoljskega poro ila – revizor še ni izbran: 3.000 EUR (op.: izdelavo in revizijo okoljskega
poro ila je odredil MOP po predložitvi vloge za izdajo smernic na osnutek OPN).
V prora unu 2010 je bilo planiranih tudi 10.000 EUR za izdelavo na rta in strategije razvoja javne razsvetljave v
ob ini.
V letu 2010 je bilo na postavki realiziranih 32.589 EUR (za pripravo prostorskih planov je bilo realiziranih 20.866
EUR – izdelava OPN, okoljsko poro ilo ter revizija), za na rt in strategijo razvoja javne razsvetljave pa je bilo
realiziranih 11.723 EUR.
16039001 - Oskrba z vodo
OB044-07-0028 - VODOVOD LOKOVEC - KAL NAD KANALOM
Namen in cilj: Zagotoviti pitno vodo na obmo ju Kala nad Kanalom in Levpe in s tem izboljšati pogoje bivanja.
Stanje projekta
Projekt: - Povezovalni vodovod Lokovec - Kal nad Kanalom, Levpa, Banjšice Odsek 1, PZI dokumentacija, št.
projekta K1152, izdelal Klima 2000 d.o.o., marec 2007 - Povezovalni vodovod Lokovec - Kal nad Kanalom, Levpa,
Banjšice Odsek 2, PZI dokumentacija, št. projekta K1155-PZI, izdelal Klima 2000 d.o.o., september 2007. Gradbeno
dovoljenje: - Gradbeno dovoljenje št. 351-628/2007-7-2, dne 24.10.2007 za odsek 1 (MONG). - Gradbeno dovoljenje
št. 351-629/2007-7-2, dne 24.10.2007 za odsek 2 (ob ina Kanal ob So i). Razpisna dokumentacija: 430-02/08-3,
objava na Portalu JN10691/2008, 43002-06/2009-02 objava na Portalu JN8446/2009, dne 14. oktober 2009. Uvedba v
delo: 10.6.2009 Prijava gradbiš a: do 30.06.2010. Izvedba del: Vodovod - Gradbena pogodba št. 430-02/08-11, z dne
28.5.2009, sklenjena s Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d., Primorje d.d. in Vodi Gorica d.d. v višini 971.579,27
EUR. Izvedba del: Dostopna pot -Gradbena pogodba št. 43002-06/2009-11, z dne 23.12.2009, sklenjena s Cestnim
podjetjem Nova Gorica d.d. v višini 77.625,12 EUR. Strokovno-tehni ni nadzor: zbiranje ponudb št. JNMV0006/2009-POG, z dne 6.4.2009, GH, inžiniring, d.o.o., v višini 1,48 % gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in
opreme, pogodba št. JNMV006/2009-POG. Varnostni na rt in koordinatorstvo za varnost: naro ilnica št. KNMV0066/2009-NAR, z dne 7.4.2009, Min-var d.o.o. v višini 4.740,00 EUR. Varnost in zdravje pri delu (dostopna pot):
naro ilnica št. JNMV-0268/2009-NAR, z dne 21.12.2009, Min-var d.o.o. v višini 216,00 EUR. V prora unu za leto
2010 je bilo za investicijo planiranih 777.757 EUR. Realizirano v 2010: 65.394 EUR za dostopno pot, 503.611 EUR
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izvedba vodovoda, nadzor 11.046 EUR, dokumentacija 4.533 EUR. Skupaj je realizacija v letu 2010 znašala 584.584
EUR. Pridobljeno je uporabno dovoljenje št. 351-492/2010-15 z dne 8.9.2010.
OB044-07-0031 - REKONSTRUKCIJE ODSEKOV VODOVODA KANAL- ARGOVA
Namen in cilj: Namen investicije je rekonstrukcija starih vodovodov in s tem izboljšanje vodooskrbe v Kanalu.
Stanje projekta
Z rekonstrukcijo vodovoda argova je bilo v prora unu 2010 planiranih 137.506 EUR. Investicija se je realizirala v
višini 61.634,95 EUR, od tega je bila investicija financirana iz 23. lena ZFO v višini 60.750 EUR. Investicija je
zaklju ena.
OB044-07-0032 - IZGRADNJA VODOVODA DO ZAGORE
Namen in cilj: Namen investicije je izboljšati vodooskrbo.
Stanje projekta
Projektno dokumentacijo za rpališ e Drmota je izdelala Klima 2000 d.o.o., julij 2008. Gradbeno dovoljenje: št. 351102/2009-10, z dne 28.4.2009. Razpisna dokumentacija: 43002-03/2009, objava na Portalu JN3979/2009. Uvedba v
delo: 28.8.2009. Izvedba del: Gradbena pogodba št. 411014-04/2009, z dne 16.7.2009, sklenjena s Primorjem d.d. .
Strokovno tehni ni nadzor: naro ilnica št. JNMV-0156/2009-NAR, z dne 31.7.2009, pogodba z dne 24.8.2009
sklenjena z GH, Inžiniring, d.o.o.. Varnostni na rt in koordinatorstvo za varnost: naro ilnica št. JNMV-0135/2009NAR, z dne 23.6.2009, MIN-VAR d.o.o.. Projektantski nadzor: naro ilnica št. JNMV-0233/2009-NAR, z dne
28.10.2009, Projektiva Gorica d.o.o.. V prora unu 2010 je bilo za izvedbo planiranih 138.794 EUR, za projektno
dokumentacijo 7.320 EUR, za nadzor 3.700 EUR. Realizirani stroški izvedbe, nadzora, dokumentacije in tehni nega
pregleda so znašali 144.148 EUR. Pridobljeno je uporabno dovoljenje št. 351-267/2010-6 z dne 10.5.2010.
OB044-07-0034 - VODOVOD PE NO
Namen in cilj: Urediti vodooskrbo za novo nastalo naselje Pe no, izboljšati pogoje bivanja priseljenim mladim
družinam.
Stanje projekta
Projekt: Vodovod Kanal - novo naselje (Pe no), ki ga je izdelala Klima 2000 Gorica d.o.o., september 2008 Gradbeno
dovoljenje: št. 351-905/2008-14, dne 11.3.2009 Razpisna dokumentacija: 43002-05/2009, objava na Portalu
JN3981/2009, sklenjena z Vodi Gorica d.d. v višini 51.372,69 EUR. Strokovno tehni ni nadzor: naro ilnica št. JNMV0158/2009-NAR, z dne 31.7.2009, pogodba z dne 24.8.2009 sklenjena z GH, inžiniring d.o.o., v višini 1,75 %
gradbeno obrtniških del + DDV, strojne instalacije 400 EUR + DDV, elektri ne instalacije 400 EUR + DDV.
Varnostni na rt in koordinatorstvo za varnost: naro ilnica št. JNMV-0137/2009-NAR, z dne 23.6.2009, Min-var d.o.o.
v višini 1.140,00 EUR. Projektantski nadzor: naro ilnica št. JNMV-0233/2009-NAR, z dne 28.10.2009, Projektiva
Gorica d.o.o., v višini 50 EUR/uro. Dodatno nepredvidena dela: 19.314 EUR. OPOMBE z dne 31.12.2009: 1. V asu
izvajanja investicije se je zaradi gradnje dodatno sklenila služnostna pogodba (parcela, ki ni bila zajeta v gradbenem
dovoljenju) v višini 4.100 EUR. 2. Izvajalec del ne izvaja zaradi pripomb nad terenom (predlaga spremembo trase). 3.
Zaradi dogovora o spremembi trase (izvedba preko stopniš a in ne skozi zid) je potrebno skleniti služnostno pogodbo
z lastnikom zemljiš a (Kristina) in pridobiti soglasje Direkcije za ceste (nadzor). V prora unu 2010 je bilo planiranih
70.687 EUR za izvedbo, realiziranih je bilo 26.280 EUR, ostala pla ila se prenesejo v leto 2011. Investicija je
zaklju ena, pripravlja se sprememba gradbenega dovoljenja.
OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE
Namen in cilj: Nadaljevanje urejanja vodooskrbe v ob ini Kanal ob So i.
Stanje projekta
Za leto 2010 je bila v prora unu planirana izdelava projektne dokumentacije in vodenje upravnega postopka za naselje
Kanalski Vrh (IDZ, PGD, PZI), izdelovalec Klima 2000 d.o.o., JNMV-0034/2007-POG, delno pla ilo v višini 21.589
EUR. V prora unu 2010 je bila planirana izdelava projektne dokumentacije za vodohran Bodrež v višini 5.000,00
EUR in izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda olnica v višini 5.000,00 EUR, ki pa nista bili
realizirani.
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OB044-08-0001 - VRTINA PLAVE- NASELJE GLOBNO, II. faza
Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo na podro ju Deskel.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: - Vrtina Plave - naselje Globno, II. faza izgradnje rpališ a, ki ga je izdelala Projektiva
Gorica d.o.o., avgust 2008. - Gradbeno dovoljenje št. 351-854/2008-6-15, dne 19.12.2008 - Razpisna dokumentacija
43002-04/2009, objava na Portalu JN3975/2009 - Izbran najugodnejši ponudnik Primorje d.d., Ajdovš ina - Izvedba
del: Gradbena pogodba št. 411014-04/2009, z dne 16.7.2009, sklenjena s Primorjem d.d. v višini 173.626,55 EUR. Uvedba v delo: 28.8.2009 - Prijava gradbiš a do 31.12.2009, podaljšano do 15.01.2010 - Strokovno tehni ni nadzor:
naro ilnica št. JNMV-0147/2009-NAR, z dne 31.7.2009, pogodba z dne 24.8.2009 sklenjena z GH, inžiniring, d.o.o.,
v višini 1,75 % gradbeno obrtniških del + DDV, strojne instalacije 800 EUR + DDV, elektro instalacije 650 EUR +
DDV. - Varnostni na rt in koordinatorstvo za varnost: naro ilnica št. JNMV-0136/2009-NAR, z dne 23.6.2009, Minvar, d.o.o. v višini 1.104,00 EUR. - Projektantski nadzor: naro ilnica št. JNMV-0233/2009-NAR, z dne 28.10.2009,
Projektiva Gorica d.o.o., v višini 50 EUR/uro. V prora unu 2010 je bilo planiranih 204.540 EUR za izvedbo vrtine.
Realizacija v letu 2010 za izvedbo v višini 178.227 EUR, za nadzor 6.834 EUR, za dokumentacijo 12.150 EUR.
Skupaj je bilo realizirano 197.211 EUR. Pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-268/2010-15 z dne 1.6.2010.
16039002 - Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
OB044-07-0037 - UREJANJE POKOPALIŠ IN MV PO KS
Namen in cilj: Namen razširitev pokopališ za zagotavljanje dodatnega prostora za pokopavanje.
Stanje projekta
V letu 2010 ni bilo planiranih sredstev.
OB044-07-0038 - RAZŠIRITEV POKOPALIŠ A GORENJE POLJE
Namen in cilj: Namen razširitev pokopališ a za zagotavljanje dodatnega prostora za pokopavanje.
Stanje projekta
V prora unu za leto 2010 je bilo 10.000 EUR za dokumentacijo, realizacije ni bilo.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB044-07-0039 - GRADNJA JAV. PARKIRIŠ A IN JAV. TRŽNICE V KANALU
Namen in cilj: Zagotoviti nova parkirna mesta v Kanalu, pridobiti prostor za namene tržnice.
Stanje projekta
Projekt: Tržnica v Kanalu, I. faza izgradnja podpornega zidu in ureditev parkirnega prostora v makadamski izvedbi, ki
ga je izdelal STUDIO TORKAR d.o.o., Nova Gorica, oktober 2007. Gradbeno dovoljenje: št. 351-494/2008-6-6, dne
25.5.2008. Razpisna dokumentacija: objava na Portalu: št. JN7703/2008, z dne 10.9.2008 Uvedba v delo: 24.10.2008
Prijava gradbiš a: 13.10.2008 Izvedba del: Gradbena pogodba št. 35201-01/08-1, z dne 14.10.2008, sklenjena z
EUROINVEST d.o.o., Nova Gorica, v višini 167.347,29 EUR. Strokovno tehni ni nadzor: naro ilnica JNMV0172/2008-NAR, z dne 21.10.2008, pogodba z dne 21.10.2008, sklenjena z GH, inžiniring, d.o.o., Lig, v višini 1,5 %
vrednosti gradbeno-instalacijskih del + DDV. Varnostni na rt in koordinacija za varnost: naro ilnica št. JNMV151/2008-NAR, z dne 18.9.2008, MIN-VAR d.o.o. v višini 756,00 EUR. II. faza: pogodba št. 41102-0006/2010-1 z
izvajalcem Euroinvest gradnje d.o.o. v višini 94.613,16 EUR in aneks št. 1 41102-0006/2010-20 v višini 33.049,69
EUR. Nadzor pogodba z GH, inžiniring d.o.o. v višini 1,8 % od vrednosti investicije. V prora unu 2010 je bilo
planiranih 203.500 EUR. V letu 2010 je bilo realiziranih 121.370 EUR za izvedbo, stroške dokumentacije, nadzora in
geodetskega posnetka. Investicija je zaklju ena. Vložena je dokumentacija za izvedbo tehni nega pregleda.
OB044-07-0040 - Sledi V. Stani a/UREDITEV CENTRA VASI BODREŽ
Namen in cilj: Ureditev trga v Bodrežu s spominsko ploš o Valentinu Stani u, rojaku iz Bodreža in veliki osebnosti.
Cilj je obeležitev spomina na tega velikega loveka, oživitev turizma in ohranitev kulturne dediš ine, vklju itev vasi v
širši projekt Sledi Valentina Stani a in tako povezati tudi njegovo rojstno vas z ostalimi kraji, kjer je živel in deloval.
Stanje projekta
Projekt: Darja Slapernik s.p., Kanal, odgovorna oseba Darja Slapernik univ.dipl.inž.arh. Popis del: št. 10/06 z dne
12.12.2006 izdelal Gradbeni inženiring Franci Malenšek s.p., Gori ane Gradbeno dovoljenje št. 351-168/2009-14, z
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dne 7.9.2009 Razpisna dokumentacija: zbiranje ponudb JNMV-0035/2009-POG, z dne 12.10.2009. Uvedba v delo:
4.11.2009 Prijava gradbiš a: 2.11.2009, podaljšana do 31.12.2009 Izvedba del: I faza izvajalec gradbenih del Ponta
d.o.o. (I. faza rekonstrukcija podpornih zidov), v pogodbeni vrednosti 26.507,41 EUR. Strokovno tehni ni nadzor: I.
faza naro ilnica št. JNMV-248/2009-NAR, z dne 18.11.2009, Konstruktor Magajne d.o.o., pogodba z dne 18.11.2009
v vrednosti 2 % od obra unane vrednosti gradbeno obrtniških del. Varnostni na rt in koordinacija za varnost: MINVAR d.o.o., v višini 180,00 EUR. V letu 2010 je bilo planiranih 60.300 EUR, realiziranih pa 40.186 EUR za stroške
dokumentacije, gradbenih del in nadzora. Isto asno se je dodatno izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda v višini
15.480 EUR.
OB044-07-0070 - IZDELAVA PROJEKTOV ZA DRUGE KOMUNALNE OBJEKTE
Namen in cilj: Izdelati projekte za ureditev krajevnih in vaških središ , izboljšati izgled središ in pridobiti uporaben
prostor.
Stanje projekta
V letu 2010 se je izvedel idejni projekt za ureditev trga pred trgovino v Kalu nad Kanalom v višini 860 EUR. Za
dokumentacijo za Trg Bodrež je bilo v letu 2010 realiziranih 3.000 EUR, stroški so knjiženi na OB044-07-0040 –
Ureditev centra vasi Bodrež. Za dokumentacijo za Tržnico Kanal je bilo v letu 2010 realiziranih 9.577 EUR, stroški so
knjiženi na OB044-07-0039 – Gradnja jav. parkiriš a in jav. tržnice v Kanalu.
16069001 - Urejanje ob inskih zemljiš
OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE
Namen in cilj: Ureditev lastništva javne infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2010 je bilo v prora unu planiranih 35.000 EUR za izdelavo parcelacije ceste LC16320 Senica-Zavrh-TesteniHoje-Cvetrež II. odsek ter parcelacijo III. odseka Slemenske ceste ter 6.000 EUR za obnovo podatkov GURS, storitve
PISO, noveliranje odloka za odmero komunalnega prispevka. Realiziranih je bilo 30.641 EUR za parcelacije
(Slemenska cesta, Kal nad Kanalom ter druge manjše parcelacije), in 8.464 EUR pa je bilo namenjenih za obnovo
GURS, storitve PISO, dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš , noveliranje Odloka za odmero
komunalnega prispevka ter podatkov za popis nepremi nin.
16069002 - Nakup zemljiš
OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠ
Namen in cilj: Nakupi stavbnih in kmetijskih zemljiš za ureditev lastništva na javni infrastrukturi ter za izvedbo
na rtovanih investicij.
Stanje projekta
Na postavki so odkupi kmetijskih in stavbnih zemljiš za zemljiš a, ki niso neposredno vezana na že za ete investicije.
V letu 2010 je bilo realiziranih 5.582 EUR za odkupe javnih poti Gor. Nekovo, ceste Škodniki ter deponijo Kal). Za
cesto Ložice – Goljevica je bilo realiziranih 15.087 EUR, knjiženi so na kartici OB044-07-0010 – Rekonstrukcija
ceste Ložice – Goljevica.
18029001 - Nepremi na kulturna dediš ina
OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠ INE
Namen in cilj: Ohranjanje kulturne dediš ine v ob ini ter razvoj turizma.
Stanje projekta
Na postavki so bila za leto 2010 planirana sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov (sakralni objekti) v
višini 29.000 EUR in 10.000 EUR za obnovo strehe na Luk evi hiši na Kambreškem. Za sakralne objekte je bilo
nakazano župnijam skladno z razdelilnikom 10.555 EUR župniji Kal nad Kanalom, ostalim župnijam pa po 2.635
EUR. Za obnovo strehe na Luk evi hiši na Kambreškem je bil izveden postopek za izbor izvajalca, ki je pokazal, da je
streha v vmesnem asu utrpela dodatne poškodbe. Ponudbene vrednosti so bile zato višje kot se je prvotno ocenilo.
Ker je tudi Zavod za varstvo kulturne dediš ine v tem asu, na podlagi ogleda objekta, podal pisno mnenje o nujnosti
sanacije objekta (tako strehe kot notranjosti), saj naj bi bil ogrožen tako spomenik kulturne dediš ine kot tudi varnost
stanovalcev, obiskovalcev in razstavljenih zbirk, je ob ina vložila na Ministrstvo za kulturo Vlogo za interventna
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sredstva za sanacijo Luk eve hiše. Ker odgovora ministrstva ni bilo, se je ob ina kot dober gospodar in varuh
dediš ine na svojem obmo ju, ki je med drugim dolžna spoštovati tudi Zakon o varstvu kulturne dediš ine,
nadaljevala postopek sanacije ostrešja in zamenjave kritine. Za izvedbo je bil izbran Airmobil, dela so se izvajala
novembra in decembra 2010. Pri izvedbi so nastala, zaradi starosti in slabega stanja objekta dodatna dela, tako da je bil
strošek izvedbe del 40.522 EUR, skupaj z nadzorom v vrednosti 1.456 EUR, pa je kon ni strošek sanacije 41.978
EUR. V letu 2010 je bilo realiziranih stroškov v višini 18.915 EUR za izvedbo in 420 EUR za varnostni na rt, ostalo
bo zapadlo v leto 2011.
11. marca 2011 je Ob ina Kanal ob So i od Ministrstva za kulturo prejelo Sklep, da se ob ini, zaradi nevarnosti
nadaljnjega poškodovanja spomeniških lastnosti objekta etnološke dediš ine EŠD 12278, odobri sredstva v višini
17.000 EUR za financiranje nujnih vzdrževalnih del v notranjosti in na fasadi objekta Luk eve hiše. Ob ina je tako v
prora una za leto 2011 uvrstila sredstva za popla ilo še nepla anih stroškov sanacije strehe v višini 23.063 ter v
rebalans prora una še sredstva v višini 17.000 EUR za sanacijo podov in stopnic v notranjosti, ki pa bodo, po izvedbi,
v prora un vrnjena iz prora unske postavke Ministrstva za kulturno – Spomeniki / VP 3511-06-9932.
OB044-07-0046 - UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ
Namen in cilj: Vzdrževanje in postavljanje novih spominskih obeležji.
Stanje projekta
V prora unu 201 je bilo na postavki planiranih 10.793 EUR. Prora unska postavka je bila realizirana v višini 9.491
EUR, in sicer za spominsko obeležje v spomin na vojno 1991, za restavratorska dela na hiši Brdo 1, za vojaško
kapelico Plave (popis del) ter za sofinanciranje izgradnje spomenika na Cerju.
18039003 - Ljubiteljska kultura
OB044-07-0051 - INVESTICIJE IN INV.VZDR. DELA -KULTURNI DOM LIG
Namen in cilj: Ohranjanje bogatega kulturnega življenja na vasi, izboljševanje kvalitete življenja ljudi na podeželju in
s tem zadrževanje ljudi v vaseh.
Stanje projekta
V letu 2009 se je delno že odkupilo zemljiš e, odkup se je nadaljeval v letu 2010. V letu 2010 je odkup zemljiš
znašal 13.859 EUR, služnost 252 EUR, projektna dokumentacija 6.912 EUR. Zaradi postopkov dedovanj odkup še ni
bil izveden v celoti. Za izvedbo je bilo v prora unu 2010 namenjenih 30.000 EUR, realizacije ni bilo.
OB044-10-0001 - Sledi V. Stani a - Cilj III
Namen in cilj: Ohranitev dediš ine V. Stani a, obeležitev pomena osebnosti, posredno razvoj turisti ne ponudbe na
širšem obmo ju ob ine. Cilj je vzpostavitev muzejsko-memorialnega objekta na najustreznejši lokaciji in oblikovanje
celovite transnacionalne kulturne poti z biografsko komponento (posamezne tematike npr. ekologija, socialno
skrbstvo, alpinizem, šolstvo) in teritorialno komponento (Slovenija-Italija-Nem ija).
Stanje projekta
Projekt je prijavljen na razpis za pridobitev sredstev iz skladov EU. V okviru prijave se bodo izvedle razli ne
aktivnosti v Kanalu, Ro inju in Bodrežu. Projekt se v letu 2010 ni izvedel.
18039005 - Drugi programi v kulturi
OB044-07-0047 - DOM V. STANI A V RO INJU, Sledi Valentina Stani a
Namen in cilj: Namen: Obnova propadajo ega objekta stare osnovne šole v Ro inju, ki je bila zgrajena v asu
delovanja Valentina Stani a z namenom ureditve prostorov za delovanje KS in društev v kraju, ureditev ve namenske
dvorane za prireditve, ureditev prostorov za mladino in prostor za stalno zbirko.
Stanje projekta
Projekt: nadzidava in rekonstrukcija stare šole v Ro inju, ki ga je izdelal Stolp d.o.o., september 2009. Gradbeno
dovoljenje: št. 351-214/2006-7-6, dne 15.6.2006 Razpisna dokumentacija: 43002-03/09-02, objava na Portalu
JN6614/2009 dne 17. avgust 2009. Uvedba v delo Prijava gradbiš a: do 30.6.2010. Izvedba del: Gradbena pogodba št.
43002/09-09, z dne 13.10.2009, sklenjena z Euroinvest d.o.o. v višini 189.793,90 EUR. Strokovno-tehni ni nadzor:
zbiranje ponudb št. JNMV-0028/2009-POG, z dne 7.9.2009, pogodba z dne 30.9.2009 sklenjena z Š&Š gradbeništvo,
Šavli Aleksander s.p., v višini 4 % gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in opreme. Varnostni na rt in
koordinatorstvo za varnost: naro ilnica št. JNMV-0187/2009-NAR, z dne 8.9.2009, Min-var d.o.o. v višini 1.620,00
EUR. Ra uni v višini 204,29 EUR pla ani v letu 2009. Izdelava na rtov PZI in na rta opreme za objekt "Prenova in
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dozidava stavbe KS Ro inj": zbiranje ponudb št. JNMV-0034/2009-POG, z dne 9.10.2009, Stolp d.o.o., v višini
13.752,00 EUR. Pla ani ra uni v višini 9.672,00 EUR v letu 2009. Novelacija DIIP in CB analize za Dom Valentina
Stani a: naro ilnica št. JNMV-0239/2009-NAR, z dne 3.11.2009, Koda d.o.o., v višini 1.500,00 EUR. Pla ani ra uni v
višini 1.500,00 EUR v 2009. Svetovanje pri izvedbi javnega naro ila za izbiro izvajalca adaptacije Doma Valentina
Stani a (stare šole) v Ro inju: naro ilnica št. JNMV-0096/2009-NAR, Altus Consulting d.o.o., v višini 3.118,50 EUR.
Ra uni v višini 3.118,50 EUR pla ani v letu 2009. DIIP in analiza stroškov in koristi: Koda d.o.o., ra uni v višini
3.000,00 EUR pla an v letu 2009. V prora unu 2010 je bilo za Dom V. Stani a planiranih 211.200 EUR za izvedbo in
9.000 EUR za nadzor, realiziranih pa 256.407 EUR. Izvedba je bila realizirana v višini 211.206 EUR, nadzor v višini
9.541 EUR, dokumentacija v višini 12.894 EUR (PZI, geodetski posnetek, tehni ni pregled…), restavriranje son ne
ure 1.964 EUR, zunanja ureditev 20.802 EUR. Zunanja ureditev je bila dodatno naro ena po kon ani gradnji.
Sofinanciranje iz Ukrepa 322 v višini 69.216 EUR. Investicija je zaklju ena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje št.
351-495/2010-15 z dne 8.9.2010.
OB044-07-0068 - UREDITEV TRGA KONTRADA
Namen in cilj: Z ureditvijo trga Kontrada bo kraj Kanal pridobil osrednji prireditveni prostor na prostem in izboljšal
se bo izgled najstarejšega dela kraja z galerijo in gotsko hišo.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana. Popis del: št. 04/2009 z dne oktober 2009
izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana v višini z DDV 214.000 EUR. V letu 2010 je bilo planiranih 19.000
EUR za dokumentacijo ter 10.000 EUR za odkup zemljiš . Realiziralo se je 13.188 EUR za dokumentacijo.
18059001 - Programi športa
OB044-07-0052 – IZGRADNJA VE NAMENSKEGA OBJEKTA V LEVPI
Namen in cilj: Z investicijo gradnje športno rekreacijskega objekta v Levpi se bo dosegel cilj pridobitve
ve namenskih prostorov za druženje krajanov, prireditve, razstave, prostore društva in KS. Investicija bo imela
posredno pozitivne u inke na razvoj turizma v obmo ju.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: SAAX d.o.o. Nova Gorica, odgovorna oseba Klavdija Ipavec, udia. Gradbeno dovoljenje: št.
351-520/2005-7-12, dne 15.11.2005, ki je bilo spremenjeno z odlo bo št. 351-623/2007-7-6, z dne 23.10.2007.
Vrednost investicije je bila v januarju 2010, na podlagi ocene že izvedenih del ter popisa del in predizmer za
dokon anje gradbeno obrtniških del izdelovalca poro ila Marjana Mami a, Nova Gorica, ocenjena na 463.570 EUR z
vklju enim DDV, od tega dokon ana dela 440.540 EUR in še potrebna dela 23.029 EUR. Za ureditev vodovoda se je
predvidelo 20.630 EUR. Na strokovnem ogledu objekta je bilo ugotovljeno, da je potrebno pripraviti spremembo
PGD. Odlo bo o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-389/2010-10 je bilo pridobljeno dne 6.9.2010. Dela za
dokon anje gradbeno obrtniških del, nujnih za tehni ni pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja, so, ob
prostovoljnem delu lanov društva in KS, izvajali razli ni izvajalci. Za ureditev zalogovnika za sekance, dostopne poti
do zalogovnika, zunanjo ureditev, mrežo na brežini, ureditev ponikalnice, strelovod, dokon anje elektroinstalacij,
polaganje ploš ic, manjša zaklju na dela v objektu in vodovod je bilo porabljenih 75.037 EUR. Za spremembo
gradbenega dovoljenja, poro ilo o delu, geodetski posnetek in PZI za klimatizacijo 7.963 EUR ter 2.376 EUR za
nadzor. Za leto 2010 je bilo torej v prora unu planiranih 43.030 EUR, realiziranih pa zaradi neplaniranih dodatnih del
in dokumentacije 85.460 EUR. V letu 2010 so bila izvedena še druga dela nujna dela (dokon ana kotlovnica, montiran
sistem prezra evanja, nabavljeni gasilni aparati, izvedene meritve instalacij, urejen priklop elektrike) kar pa je, skupaj
z dokon anjem dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja (dokon anje PID, zbiranje dokumentacije za
tehni ni pregled, meritve ustreznosti vode idr.), ocenjeno na 47.000 EUR v letu 2011.
OB044-07-0061 - REKONSTRUKCIJA STARE TELOVADNICE V DESKLAH
Namen in cilj: Izgradnja novega baliniš a in prostorov za balinarje.
Stanje projekta
Investicijo se bo izvajalo v dveh fazah faza I in faza II, s tem da se faza I razdeli na podfaze 1a in 1b. V prora unu za
leto 2010 je bilo planiranih 50.000 EUR, izvedla se je faza 1a v višini 50.000 EUR (izvedba gradbena dela Petar Vidi
s.p. 39.610 EUR, elektro instalacija 5.352 EUR, asfaltiranje 4.256 EUR, vodovodni priklop 780 EUR).
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OB044-09-0004 - ŠPORTNI OBJEKT V AV AH
Namen in cilj: Namen investicije je pridobiti ustrezni prostor ob igriš u v Av ah, ki bo omogo al zadrževanje in
druženje obiskovalcev igriš a.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija: Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica Gradbeno dovoljenje št. 351-223/2009-15 z dne
25.8.2009 Izvajalec Final d.d. je bil izbran na javnem razpisu. V prora unu za leto 2010 je bilo planiranih 35.000
EUR. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 43003-0026/2010-01 z dne 7.7.2010 v višini 60.297 EUR, realizacija
izvedbe se je prenesla v leto 2011, v letu 2010 realiziran sam varnostni na rt v višini 540 EUR.
18059002 - Programi za mladino
OB044-07-0055 - UREDITEV PROSTOROV MLADINSKIH KLUBOV
Namen in cilj: Zagotoviti prostor za druženje mladih v kraju.
Stanje projekta
Investicija ureditev prostorov KKM: Gradbeno dovoljenje št. 351-608/2006-7-7, z dne 26.2.2007 Razpisna
dokumentacija: zbiranje ponudb št. JNMV-0022/2008-POG, z dne 5.5.2008. Izvedba del: I. faza: izbran je bil izvajalec
SIGMA d.o.o. Ravnica, pogodba je bila podpisana v vrednosti 4.965.540 SIT, datum podpisa 1.9.2004, podpisnik
KKM, Iztok Bavdaž. II. Faza: z izborom izvajalca del je nadaljevala ob ina Kanal ob So i septembra 2007, izbran je
bil KIP-KOP Nikola Vidi s.p., Ren e. Podpisana je bila pogodba št. v/1-404/12-07 z dne 27.9.2007. V kon ni fazi je
gradbena dela izvajal Final d.d. Nova Gorica, ki je bil izbran na zbiranju ponudb JNMV-0021/2009-POG z dne
20.7.2009. Strokovno tehni ni nadzor I. faza: nadzor je izvajal Š&Š, Šavli Aleksander s.p., pogodba z dne 1.10.2004 v
vrednosti 2,2% od obra unane vrednosti gradbeno obrtniških del. II. faza za nadzor je bil izbran Š&Š, Šavli
Aleksander s.p., pogodba z dne 27.9.2007, v vrednosti 3 % od obra unske vrednosti gradbeno obrtniških del.
Dokon anje prostorov KKM do uporabnega dovoljenja: - dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja 9.800
EUR - nadzor: 3.000 EUR. Za dokon anje prostorov KKM Kanal je bilo v letu 2010 porabljenih 16.593 EUR.
Ureditev prostorov mladinskega kluba Deskle: v letu 2010 je bilo porabljenih 1.656 EUR za popise. Sklenjena je bila
pogodba z izvajalcem Final d.d., dne 1.6.2010 št. JNMV-G-0033/2010-POG v višini 30.318 EUR in nadzorom,
investicija se nadaljuje v letu 2011. Uporabno dovoljenje za prostore KKM je bilo pridobljeno dne, 10.5.2010 št. 351262/2010-6. Dodatno so se v letu 2010 uredili tudi prostori za Društvo upokojencev Kanal, stroški so znašali 1.695 €.
19029001 - Vrtci
OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE
Namen in cilj: Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odlo b
Zdravstvenega inšpektorata.
Stanje projekta
V prora unu 2010 je bil planiran investicijski transfer v višini 15.000 EUR. Dne 27.5.2010 je ob inski svet sprejel
sklep št. 4101-0001/2010 za dodatni investicijski transfer v višini 15.000 EUR. Sredstva se niso nakazala osnovno
šoli Deskle, ker je investicijo vodila ob ina. Izvedla se je sanacija tal in sten v kuhinji na osnovi odlo be
Zdravstvenega inšpektorata v višini 39.469,01 EUR.
OB044-07-0059 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL
Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke in zagotoviti izvedbo sanacija na podlagi odlo b
inšpektorjev.
Stanje projekta
V prora unu 2010 je bil za Vrtec Kanal planiran investicijski transfer v višini 18.500 EUR ter sredstva v višini 56.777
EUR za sanacijo sanitarij v vrtcu. S sredstvi investicijskega transfera so se v letu 2010 zamenjala okna v vrtcu Kal
nad Kanalom v višini 12.540 EUR ter sanirala igrala in igriš a na podlagi odlo be inšpekcije v višini 5.960 EUR. V
letu 2010 se je izvedla obnova sanitarij v vrtcu Kanal v višini 51.072 EUR, izvajalec Kolektor Koling d.o.o. (JNMV0013/2010-POG in Aneks št. 1), nadzor in dokumentacija. Za vrtec Kal nad Kanalom so bila izvedena še dodatna dela
v vrednosti 2.597 EUR (predelna stena, notranja vrata, pleskanje).
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19039001 - Osnovno šolstvo
OB044-07-0056 - PRENOVA TELOVADNICE OŠ KANAL
Namen in cilj: Cilj je pridobiti dodatne u ilnice za osnovno šolo, v nadaljevanju pa zagotoviti ve namenski prostor za
potrebe osnovne šole in vrtca Kanal, za potrebe društva AGD Kontrada in druga društva v kraju.
Stanje projekta
Projekt: Prenova telovadnice OŠ Kanal, ki ga je izdelal Stolp d.o.o., februar 2008. Gradbeno dovoljenje: št. 351682/2008-6-5, dne 8.7.2008. Razpisna dokumentacija: 43002-02/2009, objava na Portalu JN3010/2009. Uvedba v
delo: 7.7.2009 Prijava gradbiš a: do 31.12.2009 Tehni ni pregled: dne 23.12.2009. Izvedba del: Gradbena pogodba št.
43002-02/2009-11, z dne 2.7.2009, sklenjena z Euroinvest d.o.o. v višini 258.764,58 EUR. Aneks št. 1 številka 4300202/2009-13, z dne 23.10.2009, sklenjen z Euroinvest d.o.o., v višini 29.446,31 EUR. Strokovno tehni ni nadzor:
naro ilnica št. JNMV-0138/2009-NAR, z dne 26.6.2009, GH, inžiniring d.o.o., v višini 1,55 % gradbeno obrtniških
del + DDV, ter 450,00 EUR + DDV za popis del. Varnostni na rt in koordinatorstvo za varnost: naro ilnica št. JNMV0081/2009-NAR, z dne 24.4.2009, Min-var d.o.o. v višini 1.476,00 EUR. Posnetek izvedenih del: naro ilnica št.
JNMV-0254/2009-NAR, z dne 24.11.2009, Limita Mugerli d.o.o. v višini 612,00 EUR. V letu 2010 se je izvedlo
dokon no pla ilo za dodatne u ilnice v stari telovadnici v višini 20.569 EUR, za nadzor 679 EUR, nabava opreme za
u ilnice v višini 33.642 EUR. Stroški zunanje ureditve so znašali 7.457 EUR. Skupni stroški prenove telovadnice v
u ilnice so v letu 2010 znašali 62.347 EUR. Na postavki so tudi stroški dokumentacije za ve namensko dvorano v
višini 3.372 EUR. Dne 21.1.2010 je bilo za nove u ilnice pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-735/2009-11.
OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE
Namen in cilj: Izboljšati bivalne pogoje šoloobveznih otrok in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odlo b
inšpektorjev.
Stanje projekta
V letu 2010 je bil v prora unu planiran transfer v višini 25.000 EUR. Nakazana sredstva je OŠ Deskle porabila za
sanacijo sanitarij v šoli (15.948 EUR), ureditev arhiva (7.060 EUR), obnovo parketa v treh u ilnicah (3.120 EUR) ter
nabavo opreme v arhivu (3.600 EUR).
OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL
Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja za šoloobvezne otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odlo b
inšpektorjev.
Stanje projekta
V letu 2010 je znašal investicijski transfer za OŠ 17.500 EUR. V letu 2010 so se nabavile ognjevarne omare za
ra unovodstvo 2.466 EUR ter 15.034 za klime. Po odlo bi inšpektorja je bilo potrebno sanirati tudi sanitarije v šoli
Kanal. Stroški sanacije sanitarij so znašali 44.496 EUR. Za prezra evanje kuhinje so dodatno porabili 4.823 EUR.
OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA
Namen in cilj: Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.
Stanje projekta
V letu 2010 je bil za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 9.000 EUR, realiziran po prejetem zahtevku pa
v višini 8.160 EUR za strešno kritino na telovadnici in sanacijo kotlovnice.
20049003 - Socialno varstvo starih
OB044-07-0064 - IZGRADNJA DOMA ZA OSTARELE
Namen in cilj: Zagotoviti nove kapacitete za oskrbo starejših v ob ini.
Stanje projekta
Pri akovanje izbire najustreznejše variante. V letu 2010 ni bilo realizacije.
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2.4. Obrazložitev podatkov iz Bilance stanja
V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2010. Pojasnila bilance
stanja sestavljata obrazca:
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter
- Stanje in gibanje dolgoro nih finan nih naložb in posojil. V letu 2010 se je pove alo namensko
premoženje, preneseno Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je ob ina dala v
upravljanje posrednim uporabnikom prora una (OŠ Kanal, OŠ Deskle, Zdravstveni dom Nova Gorica –
osnovno varstvo, Zdravstveni dom Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo ter Goriška lekarna).
Denarna sredstva na ra unih ob ine na dan 31.12.2010 znašajo 722.486 €, od tega:
- sredstva prora unske rezerve 11.221 €. Sredstva prora unske rezerve so se v primerjavi z letom
2009 zmanjšale za 57.825 €. V letu 2010 je ob ina iz prora unske rezerve države prejela 87.888 €,
sredstva rezerv so bila porabljena za sanacijo posledic poplav decembra 2009 (145.712 €);
- sredstva v višini 1.973 € predstavljajo obveznost do upravi encev iz naslova vra ila vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje;
- sredstva v višini 191.204 € pa predstavljajo obveznost do državnega oz. ob inskega prora una iz
naslova vodnega povra ila ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda za leto 2010.
Kratkoro ne terjatve do kupcev na dan 31.12.2010 znašajo 87.448 € in so za 33.746 € nižje od stanja
terjatev na dan 31.12.2009 (posledi no so se zmanjšali tudi nepla ani prihodki).
Kratkoro ne terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2010 znašajo 17.257 €, od tega znašajo sredstva na
ra unih KS 15.199 €, terjatve do drugih prora unskih uporabnikov pa 2.058 €.
Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2010 znašajo 523.782 € in so za 29.818 € višje od
stanja obveznosti na dan 31.12.2009 (posledi no so višji tudi nepla ani odhodki).
Kratkoro ne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2010 znašajo 243.296 €, od tega znašajo
obveznosti do državnega oz. ob inskega prora una (vodno povra ilo ter okoljska dajatev) 191.204 €,
obveznosti do drugih prora unskih uporabnikov pa 52.092 €.
Na dan 31.12.2010 znaša presežek prora una ob ine in KS (stanje sredstev) 552.729 €:
Ob ina oz. KS
Ob ina Kanal ob So i
KS Anhovo - Deskle
KS Av e
KS Kal nad Kanalom
KS Kambreško
KS Kanal
KS Levpa
KS Lig
KS Ro inj - Doblar
SKUPAJ

Stanje sredstev na dan
31.12.2010
537.530 €
2.369 €
1.057 €
1.457 €
1.836 €
930 €
131 €
4.239 €
3.180 €
552.729 €

Z ostankom sredstev na ra unih KS razpolagajo ožji deli sami. Stanje sredstev na ra unu ob ine na dan
31.12.2010 znaša 537.530 €, od tega znašajo namenska sredstva iz naslova neporabljene takse za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 80.400 €. Ostanek sredstev v višini 457.130 € pa se
nameni za dokon anje programov iz leta 2010 ter za kritje obveznosti prora una za leto 2011.
Dolgoro ne finan ne obveznosti na dan 31.12.2010 znašajo 109.360 € in predstavljajo dolgoro ni kredit
Stanovanjskega sklada RS, zmanjšan za del, ki zapade v pla ilo v letu 2011.
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2.5. Poro ilo o upravljanju EZR
Poro ilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega ra una Ob ine Kanal ob So i za leto 2010 je
pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaklju nega ra una državnega in ob inskih prora unov ter
metodologije za pripravo poro ilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
prora una (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) ter skladno s Pravilnikom o vodenju ra unovodskih evidenc
upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra una (Ur.l. RS, št. 120/07).
V enotni zakladniški ra un (v nadaljevanju EZR) Ob ine Kanal ob So i so s svojimi ra uni vklju eni
naslednji neposredni in posredni prora unski uporabniki:
- Ob ina Kanal ob So i, 8 krajevnih skupnosti (Anhovo-Deskle, Av e, Kal nad Kanalom,
Kambreško, Kanal, Levpa, Lig ter Ro inj-Doblar), Osnovna šola Deskle in Osnovna šola Kanal.
V okviru EZR Ob ine Kanal ob So i je odprt zakladniški podra un, preko katerega se izvršuje upravljanje
denarnih sredstev sistema EZR. Upravljavec sredstev sistema EZR Ob ine Kanal ob So i je del ob inske
uprave, ki je od junija 2008 registriran pri AJPES-u, s šifro PU 02445.
Poro ilo o upravljanju likvidnosti EZR je sestavljeno iz:
• Bilance stanja in pojasnil (Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev ter Stanje in gibanje dolgoro nih finan nih naložb in posojil) ter
• Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov in pojasnil (Izkaz ra una finan nih terjatev in
naložb ter Izkaz ra una financiranja).
Bilanca stanja
V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2010. V letu 2010 se je v
okviru EZR Ob ine Kanal ob So i izvajalo le no no deponiranje prostih sredstev na poslovne banke, zato
pojasnil k bilanci stanja ni.
-

Na dan 31.12.2010 so prosta denarna sredstva znašala 940.923 € in so bila v celoti deponirana kot
no ni depozit pri poslovni banki;
Terjatve za obresti na no ne depozite so znašale 192 €;
Kratkoro ne obveznosti do uporabnikov EKN so znašale 941.082 €, od tega so znašale obveznosti
do PU za sredstva na ra unih 940.589 €, obveznosti do PU za obresti 159 € ter obveznost do
prora una za letni presežek 334 €.
Splošni sklad predstavlja letni presežek EZR, ki na dan 31.12.2010 znaša 334 €.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov EZR ob ine v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 izkazuje:
- prihodke iz naslova obresti na no ne depozite v višini 2.373 € ter
- odhodke v višini 2.364 € - pla ane obresti prora unskim uporabnikom so v letu 2010 znašale 2.039
€, nakazilo presežka 2009 v prora un Ob ine Kanal ob So i pa 325 €.
V letu 2010 so bili prihodki višji od odhodkov za 9 €.
Izkaz ra una finan nih terjatev in naložb ter izkaz ra una financiranja
Sistem EZR Ob ine Kanal ob So i v letu 2010 ne izkazuje finan nih terjatev in naložb ter zadolževanja.
Pove anje sredstev na ra unih tako znaša 9 €.
Presežek zakladniškega podra una
Letni obra un upravljanja EZR Ob ine Kanal ob So i za leto 2010 izkazuje presežek obresti v višini
334,49 €. Skladno s Pravilnikom o na inu ter rokih izdelave obra una, poro anja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na ra unih, vklju enih v sistem enotnega zakladniškega ra una
(Ur.l. RS, št. 41/07) bo presežek v marcu 2011 razporejen v prora un Ob ine Kanal ob So i.
3. ZAKLJU EK
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Poslovanje Ob ine Kanal ob So i v letu 2010 lahko ocenimo kot pozitivno, saj je bil prora un na
prihodkovni strani realiziran 95%, na odhodkovni strani pa 84%. Visoka stopnja realiziranih prihodkov in
odhodkov nam pokaže, da so bile naloge, ki so bile zastavljene s prora unom 2010, v veliki meri
uresni ene.
Nerealizirani cilji in naloge Ob ine Kanal ob So i na podro ju naložb v letu 2010 in naložb, ki so se za ele
izvajati v letu 2010 so opredeljene v prora unu za leto 2011, ki je bil dne 27.1.2011 sprejet na 5. redni seji
ob inskega sveta.

ŽUPAN
ANDREJ MAFFI
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