DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2020
UVOD
V dopolnjen predlog proračuna za leto 2020 smo na določenih kontih in postavkah uvedli
spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani glede na oceno realizacije, prenose
obveznosti iz leta 2019 in glede na pripombe svetnikov na predlog proračuna.
Na prihodkovni strani so nižja sredstva iz EU skladov za 4.900,00 EUR (DMC: Hiša dobre
volje), glede na realizacijo 2019 pa za manjše zneske višja sredstva iz pristojbin za gozdne
ceste in turističnih taks.

Na odhodkovni strani smo v dopolnjenem predlogu proračuna znižali planirane
odhodke za:
-

sanacijo ovinka v Britofu v višini 65.000 EUR;
ureditev pisarne v bivših lovskih prostorih v višini 32.000 EUR;
na projektni dokumentaciji za ceste izdelavo Celostne prometne strategije v višini
20.000 EUR;
del sredstev za sofinanciranje javnih del javnim zavodom (CSD, LUNG, Goriški
muzej, ŠENT, JSKD, VDC) v višini 29.000 EUR;
sredstva za sofinanciranje program turističnih društev za znesek dodeljenih sredstev
za pohod V. Staniča za 1.000 EUR;
sredstva za razpis spodbujanje gospodarstva za 5.000 EUR;
sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov za 5.000 EUR.

V dopolnjen predlog proračuna smo vključili:
-

novo postavko Tehnološka voda Kanalski Vrh (leto 2020 60.000 EUR za povezavo
vodovoda, v NRP za leto 2021 100.000 EUR za izgradnjo rezervoarja);
med projekti LAS smo dodali za projekt Revitum še 2.000 EUR;
na sofinanciranju večjih prireditev smo dodali 2.000 EUR za financiranje pohoda V.
Staniča;
na Urejanju prostora smo za izdelavo OPN dodali 20.000 EUR;
na upravljanju in vzdrževanju objektov za kulturo smo dodali sredstva za KD Deskle
(15.000 EUR);
novi postavki PROSTOFER (8.328 EUR) ter Zavetišče za brezdomce (800 EUR);
nakup ognjevarne omare za arhiv kadrovske dokumentacije na občini (1.000 EUR);
sredstva za poplačilo leasinga za vozilo PGD Avče, ki ga v predlogu proračuna ni bilo
(4.606 EUR);
na postavki energetski managament za plačilo presežka tehnične pomoči ELENA
3.500 EUR;
iz leta 2019 smo prenesli 11.000 EUR za nabavo polnilnih postaj za električna vozila;
na Urejanju kolesarskih povezav smo dodali 16.040 EUR prenosa iz leta 2019.
na urejanju kontejnerskih mest smo dodali prenos sredstev iz leta 2019 za
kontejnersko mesto Bodrež (6.500 EUR);

-

-

na investicijah v kanalizacije smo dodali prenos sredstev iz 2019 za izgradnjo odseka
kanalizacije v Avčah (41.000 EUR) ter odsek kanalizacije Bodrež v višini 7.594,70
EUR;
zvišali smo postavko Materialni stroški občinske uprave zaradi prenosa obveznosti za
oblikovanja in tiska vabil, kuvert, … (9.100 EUR) in stroške zunanjih izvajalcev
(pravno svetovanje, recenzije, izdelava koncesijskega akta za pokopališča 6.500
EUR).
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