OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNOV ZA LETI 2015 in 2016

V času javne obravnave proračunov za leto 2015 in 2016 smo z Ministrstva za finance prejeli
informativni izračun za prihodke od dohodnine in finačne izravnave. Po novem obračunu bo
občina v letu 2015 prejela 3.401.802 EUR iz naslova dohodnine ter 373.991 EUR finančne
izravnave, kar pomeni 186.416 EUR manj kot v letu 2014 oziroma 84.243 EUR manj kot v
predlogu proračuna. V dopolnjenem predlogu za leto 2015 in 2016 smo upoštevali nov
izračun prihodkov in proračun priredili temu primerno.
V obravnavi predloga proračunov za leto 2015 in 2016 in ob javni razgrnitvi proračunov so
bile podane tudi nekatere pobude, predlogi in pripombe občinskih svetnikov, občanov,
krajevnih skupnosti in društev.
V primerjavi s predlogom proračunov so v dopolnjenem predlogu uvrščene naslednje
spremembe:
•
•

Iz proračuna je izpadla investicija v namakalni sistem Gorenje Polje ter sredstva za
nakup prostorov za knjižnico Kanal.
V proračun pa je bilo uvrščeno naslednje:
- avtobusno postajališče Ajba,
- nakup prostorov za Lovsko družino Kanal,
- sanacija in razširitev ceste v Prilesju,
- rakonstrukcija ceste v Grad v Kanalu,
- vodovod Vrhavč,
- asfaltacija parkirišča na Ulici Talcev Deskle,
- sredstva za projektno dokumentacijo za vodovod Kal – Levpa,
- za transfere krajevnim skupnostim za izvajanje vzdrževalnih del in manjših
investicij se sredstva povečujejo iz 10.000 EUR v 38.000 EUR (po 10.000
EUR za KS Anhovo-Deskle in KS Kanal ter po 3.000 EUR za ostale KS)
- sredstva za spodbujanje drobnega gospodarstva v občini
- sredstva za nakup dodatne opreme v prostorih KKM Kanal
- sredstva za izvedbo meritev onesnaženosti okolja
- nekatere pobude, ki so se nanašale na manjša vzdrževalna dela, pa se bodo
izvedle iz sredstev za tekoče vzdrževanje.

Kadrovski načrt se v dopolnjenem predlogu proračuna ni spremenil, Letni načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem občine Kanal ob Soči za leto 2015 (priloga Predloga proračuna –
prvo branje) se dopolnjuje s Sklepom o dopolnitvi. Priloga dopolnjenemu programu
proračuna sta Letni program športa za leto 2015 in 2016.

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme dopolnjeni predlog proračuna za leto 2015 in
dopolnjeni predlog proračuna za leto 2016 s prilogami.
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