OBČINA KANAL OB SOČI

DOPOLNJEN PREDLOG

OBČINSKI SVET

SPREMEMBE V DOPOLNJENEM PREDLOGU PRORAČUNOV OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETI 2017 IN 2018
PRIHODKOVNA STRAN PRORAČUNA: Na prihodkovni strani proračuna se v letu 2017
povečajo sredstva na kontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 20.000 EUR
zaradi prodaje občinskega stanovanja.
ODHODKOVNA STRAN PRORAČUNA:
Na predlog proračunov za leti 2017 in 2018 sta prišli dve pripombi občanov, in sicer:
1. ureditev priklopa južnega dela vasi Morsko na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo
Morsko
Odgovor na pripombo: Predmetna investicija še ni uvrščena v proračun občine, ker je potrebna
dokumentacija še v pripravi (zatika se predvsem na severnem delu naselja).
Naselje Morsko spada v območje, kjer je naloga Občine, da zgradi ustrezno kanalizacijsko
omrežje.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. List RS št.98/2015) v 39. in 40.
členu določa novo prehodno obdobje za opremljenost z javno kanalizacijo in sicer 31.12.2023.
2. projekt ureditve meteornih voda, kanalizacije, zidov in ceste v naselju Rčišče v Ročinju
V proračunu za leto 2017 je na postavki 4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov za ta
namen planiranih 25.000 EUR, na postavki 4230030 Sanacije po naravnih nesrečah 15.000
EUR za leto 2017 in 15.000 EUR za leto 2018, poleg tega je na postavki 4160030 Urejanje
prostora za leto 2017 10.000 EUR ter za leto 2018 10.000 EUR za izdelavo OPPN . Sredstva
smo prerazporedili iz postavke 4130010 Vzdrževanje občinskih cest.
Poleg tega se spremenijo postavke:
Postavka 4140030 Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva:
-

za povečanje namenskega premoženja sklada se v dopolnjenem predlogu proračuna za
leto 2017 in 2018 planira 22.041,80 EUR, v predlogu proračuna se je planiralo 27.958,21
EUR.

-

Na novo se v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2017 planira sredstva za stroške
delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v višini 16.271,20 EUR, za leto
2018 pa 5.916,41 EUR.
Manjkajoča sredstva v višini 10.354,79 EUR se v letu 2017 prerazporedi iz postavk
5060020 Materialni stroški Režijskega obrata in 5150030 Kontrola vode vzdrževanje
vodovodov.

Postavka 4150030 Urejanje kontejnerskih mest:

-

Postavka se poveča za 4.000 EUR na skupno 12.000 EUR. Sredstva se prenesejo iz iste
postavke iz leta 2016.

Postavka 4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov:
-

Na postavko se v proračunu za leto 2017 uvrsti nakup cisterne za vodovod Paljevo v višini
4.000 EUR, sredstva se prerazporedi iz postavke 5150030 Kontrola vode, vzdrževanje
vodovodov.

Postavka 4160080 Upravljanje in vzdraževanje objektov za rekreacijo:
-

Za leto 2018 se na postavki planira 3.000 EUR za sanacijo zidov ob Domu pod Ježo.
Sredstva se prerazporedi s postavke 4150030 Urejanje kontejnerskih mest.

Postavka 4180020 Vzdrževanje grobov, grobišč in spominska obeležja:
-

Postavka se v let 2017 poveča za 5.000 EUR za sofinanciranje spomenika obolelim zaradi
azbesta. Sredstva se delno prenese iz iste postavke iz leta 2016, delno pa iz drugih postavk iz leta
2016.

-

Postavka 4180110 Razvoj turistične infrastrukture:
-

Postavka se poveča za 1.500 EUR v letu 2017 in 2.000 EUR v letu 2018, in sicer za
sofinanciranje priprave nominacije za uvrstitev Poti miru na UNESCO-ov seznam kulturne
dediščine. Sredstva se prerazporedijo iz postavke 4060050 Materialni stroški občinske
uprave.

Postavka 4180140 Mladinska kultura: Postavka se v letu 2017 poveča za 481,00 EUR za
programe glasbene mladine, sredstva se prenesejo iz iste postavke iz leta 2016.
Postavka 4190040 Osnovna šola Deskle:
-

Na postavki se v letu 2017 investicijski transfer zniža za 2.000 EUR, ker bo šola sama
financirala zunanji fitnes. Sredstva se prerazporedi na postavko 4130010 Vzdrževanje
občinskih cest in objektov.

Postavka 4230030 Sanacije po naravnih nesrečah:
-

Postavka se v letu 2017 poveča za 20.000 EUR za namene sanacije plazu na cesti
Kambreško – Humarji, ki je nastal po deževju v novembru, sredstva se prerazporedi iz
postavke 4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov.

V NRP 2017–2020 se spremenita kartica OB044-08-0004 Vodovod Kal nad Kanalom – Levpa v
Vodovod Kal nad Kanalom-Cvetrež-Levpa in se vrednost za leto poviša za 177.000 EUR ter
kartica OB044-15-0002 Vodovod Vrhavč, Okroglo in Cvetrež v Vodovod Okroglo, Vrhavč in se
vrednost v letu 2017 zniža za 177.000 EUR.
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