Številka: 9000-0008/2020
Datum: 23.9.2020
OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI
ZADEVA: Predlog Odloka o Rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020
PREDLAGATELJ: Tina Gerbec, županja
PRIPRAVIL/A: Občinska uprava
PRAVNA OSNOVA: Zakon o lokalni (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) in Statut Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19)
NAMEN: Obravnava in sprejem Odloka o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za
leto 2020 s pripadajočimi prilogami
POROČEVALEC: županja Tina Gerbec, Metoda Humar
Predlog: Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagamo, da sprejme Predlog
Odloka o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020 s pripadajočimi
prilogami.

Tina Gerbec
županja
Priloge: - Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020 – Predlog
- Splošni del rebalansa II – tabela
- Posebni del rebalansa II – tabela
- Načrt razvojnih programov 2020-2023 – tabela
- Obrazložitve Rebalansa II proračuna za leto 2020 – predlog

Obrazložitev: Občinski svet je v juniju sprejel Rebalans proračuna Občine Kanal ob Soči
za leto 2020. V naslednjih treh mesecih je prišlo do nekaterih večjih sprememb tako na
prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna, ki so narekovale predlog drugega
rebalansa proračuna. Na prihodkovni strani so začeli v proračun z julijem ponovno pritekati
prihodki od koncesij od posebnih iger na srečo, poleg tega tekoča realizacija kaže tudi višje
prihodke od koncesij od vodnih pravic, kar je bistveno vplivalo na spremembo prihodkovne
strani proračuna. Na odhodkovni strani tekoča realizacija nakazuje nižje stroške na
postavkah plač, stroškov skupne občinske uprave, vzdrževanja gozdnih cest, energetskega
managementa, financiranja javnih del zunanjih zavodov in stroškov prevozov v šole.
Izvedba projekta Pot miru in ureditve prostora za raztros pepela na pokopališču v Kanalu se
preneseta v leto 2021. Zvišujejo se stroški na postavkah sodnih stroškov, urbanista in
odvetnikov, materialni stroški občinske uprave, javnih del na občini, vzdrževanja poslovnih
prostorov in opreme v poslovnih prostorih, izvedbe tehnološke vode na Kanalskem Vrhu,
vzdrževanja cest, kolesarskih povezav, javne razsvetljave, investicij v kanalizacije in ČN,
prostorske dokumentacije, investicij in dokumentacije za vodovode, nakupa zemljišč,
vzdrževanja športnih objektov, stroški vzdrževanja kanalizacij in čistilnih naprav. V drugi
rebalans smo vključili nove postavke, in sicer: 4150031-Sofinanciranje vzdrževanja CERO
Nova Gorica v zapiranju; 4160091-Stolp po Ježo; 4230032-Sredstva za preprečevanje
širjenja COVID-19. V NRP 2020-2023 smo vključili nove kartice, in sicer: OB044-20-0011Nakup opreme za CZ; OB044-20-0012–Projekt Tangram; OB044-20-0013-Nakup opreme
za kulturne objekte; OB044-20-0014-Kolesarske poti-ukrepi umirjanja prometa; OB044-200015-Nakup opreme KS Kambreško; OB044-20-0016-Stolp pod Ježo.
Negotova situacija v prvi polovici leta in razmere v začetku druge polovice leta, nove
obveznosti občine in nakazane nove priložnosti za izvedbe različnih projektov in investicij
so privedle do oblikovanja predloga drugega rebalansa proračuna. Občinskemu svetu
predlagamo, da drugi rebalansa sprejme kot je predlagan.

Tina Gerbec
županja

