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Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2013 

 
 
V predlogu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013 – I. branje se v bilanci prihodkov in 
odhodkov planira na prihodkovni strani prihodke v višini 7.346.454 EUR, na odhodkovni 
strani pa odhodke v višini 8.025.046 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki se bo pokrival s 
prenosom sredstev na računu iz leta 2012 v višini 232.000 EUR ter z zadolževanjem občine 
v višini 476.242 EUR. 
 
 
Prihodkovna stran proračuna 
Po izračunih ministrstva za finance občini Kanal ob Soči za leto 2013 pripada dohodnina v 
višini 3.985.413 EUR;  ne pripada pa več finančna izravnava, saj naj bi se primerna poraba 
občine pokrila iz dohodnine in davčnih prihodkov. 
 
 Iz EU skladov predvidevamo prejeti sredstva v višini 896.312 EUR za naložbo »Vodovod, 
kanalizacija in čistilna Avče« , za rekonstrukcijo (obnovo JR), za manjše EU projekte 
(CroCTaL, BIMOBIS, Poti miru, ZBORZBIRK, RURAL, NET-AGE, projekti v LAS). V 
proračunu so predvidena tud sredstva sofinanciranja energetske sanacije Vrtca Kanal iz EU 
sredstev za regionalne spodbude. 
 
 
Odhodkovna stran proračuna 
V skupno 8.025.046  EUR odhodkov je 2.041.171 EUR tekočih odhodkov (25,43 % celotnih 
odhodkov), 2.658..591 EUR tekočih transferov (33,13 % celotnih odhodkov), 3.077.100, 07 
EUR investicijskih odhodkov (38,32 % celotnih odhodkov) in 250.434,10 EUR investicijskih 
transferov (3,12 % celotnih odhodkov). 
 
 
Investicijski del proračuna: 
Investicijski del zagotavlja nadaljevanje začetih naložb »rekonstrukcija Partizanske ulice in 
izvedba dovoza do parkirišča in Izgradnja ČN Kal nad Kanalom,  katere uvrščamo v načrt 
porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij po Zakonu o 
financiranju občin  (ZFO, 23. člen) in načrtujemo refundacijo sredstev v višini 290.000 EUR iz 
državnega proračuna. Nadalje so uvrščene  naložbe, za katere smo si v preteklem letu 
zagotovili sredstva sofinanciranja iz EU sredstev oziroma iz sredstev iz državnega 
proračuna: 

− Vodovod, kanalizacija in ČN Avče, 

− Prenova javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči, 

− Nabava gasilskega vozila GCGP-1, 
in 

− Energetska sanacija vrtec Kanal, ki je prijavljen na regionalne spodbude. 
 
V proračunu zagotavljamo nadalje sredstva za nadaljevanje začete naložbe v Dom M. 
Gabrijelčiča Srednje, sredstva za naložbo v Dom za starejše v občini, sredstva za reševanje 
dezinfekcije na vodovodih (odločbe zavoda), oprema za vodovod Levpa, sredstva za 
sofinanciranje gradnje CERO, na cestni infrastrukturo (začetek naložb v pločnik Deskle, 
avtobusno postajališče Ajba, širjenje ovinka Britof, cesta in vodovod Gorenja vas).  
 



V proračunu zagotavljamo sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije:  za energetsko 
sanacijo objektov, za cestno infrastrukturo (Okroglo, Pločnik Globno), za rekonstrukcijo JR, 
za RTC Plave, za namakalni sistem gorenje Polje, za reševanje dezinfekcije in za vodovod 
Levpa in vodovod Močila), za poslovilno vežico na Gorenjem Polju, za vodovod, kanalizacijo 
in ČN Ročinj), za idejne zasnove –program za obnovo  vaškega objekta na Kanalskem Vrhu, 
in za strokovne podlage in vodenje postopka prve spremembe OPN. 
 
V proračunu zagotavljamo tudi sredstva za nakup delnic HIP Vipava v višini 25.000 EUR. 
 
Podrobne obrazložitve načrtovanih prihodkov, odhodkov ter načrta razvojnih programov so v  
prilogi:  
odlok, tabelarični splošni del, posebni del, NRP,   
podrobne obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in NRP,  
kadrovski načrt. 
 
Poleg odloka  proračunu  je v gradivu tudi letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Kanal ob Soči in letni program športa. 
 
Finančni načrti javnih skladov in agencij, krajevnih skupnosti so na vpogled v tajništvu 
Občine Kanal ob Soči. 
 
 
Zadolževanje 
Za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki se predvideva zadolževanje 476.242 EUR. 
 
 
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava in sprejme sklep: 
 

1. Sprejme se predlog proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2013  v prvem branju.  
Predlog proračuna se pošlje v  javno razpravo. 

2. Sklep velja takoj. 
 
 
 
Kanal, 19. 1. 2013 

    Župan 
Andrej Maffi 


