OBRAZLOŽITEV REBALANSKA PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2008

PRIHODKI

Na strani prihodkov je bilo v proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008 planiranih skupaj 7.458.844 EUR
sredstev. V rebalansu proračuna 2008 so prihodki nižji za 7 %, in sicer 6.941.001 EUR.
Do nižjih prihodkov je prišlo zaradi:
-

nižje dohodnine,

-

nižjih koncesij od iger na srečo,

-

nižjih koncesij od vodnih pravic od planiranih v proračunu 2008 .

ODHODKI

Na strani odhodkov je bilo v proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008 planiranih skupaj 8.182.419 EUR
sredstev. V rebalansu proračuna 2008 so odhodki nižji za 16,6 %, in sicer 6.825.894 EUR.
Tekoči odhodki so nižji za 2 %.
Investicijski odhodki so nižji za 37,2 %.
Do nižjih investicijskih odhodkov je prišlo:
-

zaradi nerealiziranega odkupa zemljišča za Dom starejših občanov, kjer za odkup tečejo pogajanja in se
sredstva prenesejo v proračun 2009.

-

na postavki novogradenj se z rebalansom znižajo odhodki zaradi neizvedene rekonstrukcije stare
telovadnice v OŠ Kanal (izvedeno je bilo le kanalizacija in črpališče odpadne vode OŠ in vrtca za 65.000
EUR ter investicija v Vrtec Kal nad Kanalom). Planirana sredstva za ureditev učilnic so bila 263.000 EUR.
Po pridobljenem gradbenem dovoljenju in PGD, PZI dokumentaciji je za smiselno izvedbo 1. faze
projektantska ocena 691.000 EUR.

-

nerealizirana so ostala sredstva v višini 50.000 EUR za ureditev centra vasi Bodrež.

-

za vodovod Čargova je bilo odkupljeno zemljišče, v pripravi je dokumentacija za rekonstrukcijo.

Ostanek sredstev na računu 31.12.2008 bo znašal 674.227 EUR in je namenjen za kritje prenesenih plačil že
začetih investicij v teku:
-

čistilni napravi Gorenja vas,

-

mrliški vežici Avče,

-

tržnici in parkiriščih Kanal, I. faza

-

kanalizacija in ČN Deskle

-

vodovodu Gregorčičeva ulica Deskle (I. faza, II. faza - delno v 2008, delno v 2009) in

-

izdelavi projektne dokumentacije: kanalizacija in ČN Avče, tehnološka voda in vodovod Kanalski Vrh,
izdelava OPN, …)

ZADOLŽEVANJE

V proračunu 2008 planirano zadolževanje občine v višini 285.351 EUR z rebalansom proračuna 2008 ne bo
potrebno.
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