OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETO 2017 IN 2018

PRIHODKI PRORAČUNOV 2017 in 2018:
V proračunu za leto 2017 je planiranih 6.931.326 EUR prihodkov, za leto 2018 pa znašajo planirani
prihodki 7.366.061 EUR. Največji delež prihodkov odpade na prihodke od dohodnine, ki za leto
2017 znašajo 3.796.970 EUR, za leto 2018 pa 3.882.217 EUR. V letu 2017 pripada občini tudi
41.789 EUR finančne izravnave, medtem ko v letu 2018 finančna izravnava ne pripada.
Iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih oseb se za leto 2017
planira 695.000 EUR, za leto 2018 pa 713.000 EUR.
Iz naslova prihodkov od koncesij od posebnih iger na srečo planiramo prihodke v višini 400.000
EUR za obe leti.
Po podatkih Agencije za vode in SENG-a o proizvodnji električne energije v letu 2016 ter ob
upoštevanju cene iz leta 2015 planiramo prihodke od koncesij od vodnih pravic za leto 2017 v
višini 596.845 EUR, za leto 2018 pa v višini 470.976 EUR.
Za sofinanciranje investicij bomo koristili nepovratna sredstva iz 23. člena ZFO, in sicer v letu 2017
v višini 142.020 EUR na investiciji Filtracija vode Avče, v letu 2018 pa v višini 213.013 EUR na
investiciji Vodarna Močila. Za investicijo v namakalni sistem Močila planiramo prihodke iz EKSRP v
višini 188.000 EUR.
Na prihodkovni strani so planirani tudi prihodki od zaračunane vodarine, kanalščine in čiščenja v
višini 774.000 EUR, ki predstavljajo prihodke brez subvencije za fizične osebe. Subvencija se
upošteva na odhodkovni strani proračunov v višini 480.000 EUR.
V letu 2017 planiramo prihodke od EU sredstev v višini 79.652 EUR, v letu 2018 pa 299.395 EUR
od sofinanciranja projektov prijavljenih na razne razpise.
ODHODKI PRORAČUNOV 2017 in 2018:
V proračunu za leto 2017 planiramo 7.698.839 EUR odhodkov, v proračunu za leto 2018 pa
planiramo 7.952.581 EUR odhodov. Od tega znašajo tekoči odhodki za plače ter blago in storitve v
letu 2017 2.174.867 EUR, v letu 2018 pa 2.118.569 EUR. Tekoči transferi za subvencije, transfere
posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam ter javnim zavodom
znašajo v letu 2017 3.158.543 EUR, v letu 2018 3.156.545 EUR.
Investicijski odhodki se planirajo za leto 2017 v višini 2.162.858 EUR ter v letu 2018 v višini
2.326.612 EUR. Z navedenimi sredstvi planiramo izvedbo večjih investicij v vodarno in vodovodni
sistem Močila, vodovod Kal nad Kanalom-Levpa s posameznimi odseki, filtracijo vode Avče,
vodohran Ložice, dezinfekcijo za Ročinj in Kambreško, namakalni sistem Gorenje Polje, trg
Kontrada, center za starejše Deskle. Za ostale večje investicije se bo v teh letih dokončala
dokumentacija in se pridobivalo gradbena dovoljenja.
Za izvedbo investicij planiramo zadolževanje v okviru dovoljenega obsega po 10.b členu ZFO-1 ter
zadolževanje po 23. členu ZFO-1 v skupni višini za leto 2017 673.013 EUR in za leto 2018
592.020 EUR.
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