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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

V primerjavi s proračunom za leto 2013 se v rebalansu spremenijo naslednji davčni prihodki: 

703 - Davki na premoženje 

Davki na premoženje so bili planirani v višini 653.462 EUR, kar je primerljivo z oceno realizacije v letu 2012. 
Glede na oceno realizacije se planira v rebalansu za 45.000 EUR manj prihodkov iz naslova davkov na dediščine in 
darila. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Iz naslova domačih davkov na blago in storitve je bilo v proračunu planiranih 85.500 EUR in so bili v primerjavi z 
oceno realizacije 2012 višji za 6%. Glede na oceno realizacije do konca leta 2013 se davki na blago in storitve v 
rebalansu znižujejo za 13.000 EUR, in sicer iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

V  tej podskupini se je v proračunu  planiralo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in vezanih depozitov v 
višini 3.700 EUR. Z rebalansom se na osnovi ocene realizacije prihodki od obresti povečujejo za 9.200 EUR. 
Prihodki od koncesij, ki se v skladu s koncesijskimi pogodbami nakazujejo v občinski proračun so bili v proračunu 
načrtovani v višini:  

• koncesija od prirejanja iger na srečo 420.000 EUR, 
• izračunano povprečje koncesije na vodna zemljišča SENG v višini 610.000 EUR, 
• koncesijska dajatev od lovstva ter od Sklada kmet. zemljišč za poseke v gozdovih v višini 8.850 EUR 
• odškodnina za rudarjenje (Salonit Anhovo) v višini 8.440 EUR, 
• prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja v višini 44.000 EUR. 

Na osnovi ocene realizacije se v rebalansu prihodki od najemnin povečujejo za 5.000 EUR, prihodki iz naslova 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se znižujejo za 30.000 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za 
vodno pravico pa se povečujejo za 40.000 EUR. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

V letu 2013 so bila s proračunom planirana sredstva iz te podskupine prihodkov v višini 122.000 EUR. Na postavki 
so prihodki od vodarine in kanalščine, komunalnih prispevkov ter drugi prihodki. Z oceno realizacije do konca leta 
2013 se v rebalansu ti prihodki znižujejo za 10.000 EUR. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Planirana sredstva za prihodke od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bila v proračunu v višini 38.000 
EUR. Zaradi nižje cenitve objektov se z rebalansom sredstva znižujejo za 22.500 EUR.  
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722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Na postavki so bili v proračunu planirani prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč v skladu z letnim 
planom prodaje v višini 15.294 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 10.940 EUR, predvsem zaradi odstop 
strank od namere odkupa zemljišč. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

V proračunu za leto 2013 so bila planirana sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna v zneskih: 

• sredstva iz državnega proračuna za investicije (290.419 EUR 23. člen ZFO za sofinanciranje izgradnje ČN Kal 
nad Kanalom ter Parkirišča in kanalizacijo na Partizanski ulici v Kanalu, sofinanciranje izgradnje Kanalizacija, 
ČN ter vodovoda Avče 31.399,46 EUR ter 24.000 EUR za požarne takse), 

• sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.560 EUR, 
• sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave za leto 2011 in  2012 41.422 EUR, 
• sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija za javna dela in Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje 17.000 EUR. 

Na osnovi ocene realizacije se z rebalansom planira prejeti za 3.000 EUR višje prihodke iz naslova sredstev iz 
javnih skladov za tekočo porabo. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EUR so bila v proračunu planirana (projekti LAS 28.398 EUR, 
delovanje LAS 6.801 EUR, Croctal  68.923 EUR, Kanalizacija, ČN in vodovod Avče 266.951 EUR, Vrtec Kanal 
441.938 EUR, Rekonstrukcija javne razsvetljave 72.071 EUR)  v višini 885.383 EUR. 

Zaradi zamika investicije v vrtec Kanal v leto 2014 se v rebalansu planira prihodke le v višini 429.445 EUR. 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

V proračunu za leto 2013 je bilo planiranih 431.314 EUR za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni 
dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela. Z rebalansom se na 
osnovi ocene realizacije odhodki iz tega naslova znižujejo za 26.346 EUR. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Za prispevke delodajalcev se je v proračunu planiralo na osnovi kadrovskega načrta sredstva v višini 70.068 EUR. Z 
rebalansom se na osnovi ocene realizacije do konca leta 2013 planira nižje odhodke, in sicer za 5.832 EUR. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

V proračunu 2013 je bilo planiranih 1.555.178 EUR izdatkov za blago in storitve. Na osnovi ocene realizacije se v 
rebalansu planira za 168.100 EUR več odhodkov. Za 7.800 EUR se ocenjuje več odhodkov za pisarniški in splošni 
material in storitve, za 125.610 EUR več izdatkov za tekoče vzdrževanje (predvsem iz naslova vzdrževanja cest) ter 
za 38.280 EUR več izdatkov za druge operativne odhodke. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

V proračunu 2013 se je planiralo sredstva za transfere posameznikom in gospodinjstvom v višini  v višini 632.941 
EUR. Z rebalansom se na osnovi ocene realizacije višjih  izdatkov za regresiranje prevozov v šolo ter plačil razlike 
med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev zvišujejo za 23.267 EUR. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Za druge tekoče domače transfere so bili v proračunu  za leto 2013 planirana sredstva v višini 1.461.683 EUR. Z 
rebalansom se izdatki iz tega naslova povečujejo za 63.675 EUR, in sicer za 27.000 EUR za sredstva prenesena 
drugim občinam (sofinanciranje obdelave odpadkov Komunala Nove Gorica d.d., transfer KS Kanal za povračilo 
stroškov sanacije prostorov KS po izlivu vode), za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja za 44.781 EUR 
(obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb za leto 2012 in 2013), za 8.000 EUR pa se znižujejo sredstva 
za tekoče transfere v javne sklade (izvajanje energetskega managementa). 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se je v proračunu za  leto 2013 planiralo sredstva v višini 2.981.948 EUR. Z 
rebalansom se izdatki iz tega naslova znižujejo za 763.700 EUR, in sicer za 23.700 EUR za nakup opreme, za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 852.730 EUR manj (Dom za starejše in zamik investicije v vrtec 
Kanal). Z rebalansom pa se planira višje izdatke za nakup prevoznih sredstev (najem dveh vozil, dodatna oprema za 
gasilsko vozilo) v višini 11.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove (investicije na cestah) za 68.100 EUR, 
za nakup zemljišč za 13.000 EUR, za študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in 
investicijski inženiring (projektna dokumentacija za vodovode, Dom pod Ježo in kulturni dom Lig) za 20.700 EUR. 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Na tej skupini kontov so bili planirani investicijski transferi za osnovne šole in vrtce  v višini 98.000 EUR, 
investicijski transfer OŠ Kozara 2.825 EUR, transfer za R CERO v Stari Gori v skupni višini 55.256 EUR, 
sofinanciranje spominskega obeležja na Okroglici 1.000 EUR. Z rebalansom se transferi povečujejo za 22.000 EUR 
za sofinanciranje MIC Goriška regija. 
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2. POSEBNI DEL 
 

01 - POLITIČNI SISTEM 

1000 - OBČINSKI SVET 

1010010 - Stroški svetnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so bili s proračunom planirani stroški za plačilo sejnin občinskega sveta za 8 sej v višini 
32.704 EUR. Zaradi večjega števila sej se znesek stroškov v rebalansu povečuje na 36.067 EUR, kar je 10 % več. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

2000 – NADZORNI ODBOR 

2020010 - Stroški odbornikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so bili s proračunom planirani stroški za plačilo sejnin nadzornega odbora za 5 sej v višini 
2.630 EUR. Zaradi večjega števila sej se znesek stroškov v rebalansu povečuje na 3.860 EUR, kar je 47 % več. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4020010 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu so bili planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 3.800 EUR. Na osnovi ocene 
realizacije se z rebalansom stroški znižujejo na 2.800 EUR. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4040040 - Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega 
praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v skupni višini 8.500 EUR. Po oceni realizacije do konca leta 2013 
se z rebalansom postavka povečuje za 850 EUR, kar je za 10 % več. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške, 
v višini 10.000 EUR. Po oceni realizacije do konca leta 2013 se postavka znižuje na 8.000 EUR, kar je za 20 % 
manj. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4060030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva v višini 59.067 EUR za razširitev vaškega doma Mihaela 
Gabrijelčiča Srednje z odrom in napuščem ter sredstva za geodetski posnetek in idejni projekt za vaški objekt 
Kanalski Vrh (sofinancira SENG). Z amandmajema sta bila dodatno na postavko uvrščena dva transfera, in sicer 
transfer v višini 10.000 EUR za KS Kanal za tekoče vzdrževanje ter transfer v višini 10.000 EUR za KS Anhovo-
Deskle za tekoče vzdrževanje. Z rebalansom se postavka povečuje za 18.432 EUR, in sicer za asfaltacijo odcepa do 
vaškega doma Srednje (3.660 EUR), za nakup stolov za vaški dom Srednje (2.921 EUR), za zunanjo ureditev ob 
vaškem domu Srednje ter za dokončanje odra in pleskanje (9.556 EUR) ter za KS Kanal transfer za poplačilo 
stroškov sanacije prostorov KS po izlivu vode. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4060040 - Plače delavcev občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za 
prevoz na delo in za prehrano ter prispevki za občinske uslužbence v višini 212.967 EUR. Po oceni realizacije se 
postavka z rebalansom znižuje na 190.768 EUR, kar je za 11 % manj. 

4060050 - Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški občinske uprave so bili v proračunu planirani v višini 94.761 EUR. V stroških so zajeti stroški 
energije, materiala, plačila po pogodbah o delu in drugi prejemki zunanjih sodelavcev, stroški izobraževanj 
zaposlenih, nabava drobnega orodja in naprav za potrebe občinske uprave in Režijskega obrata, itd… Z rebalansom 
se postavka zvišuje na 109.210 EUR, kar je za 20 % več, zaradi povečanih stroškov pisarniškega materiala, stroškov 
urbanista, pravnice in zunanje svetovalke za javne razpise. 

5000 - REŽIJSKI OBRAT 

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke se je v 
proračunu planiralo sredstva v višini 174.809 EUR. Z rebalansom se sredstva za plače znižujejo na 167.508 EUR, 
kar je za 4 % manj. 

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške režijskega obrata se je v proračunu planiralo sredstva v višini 21.160 EUR. Z rebalansom se 
sredstva povečujejo na 28.142 EUR, zaradi večjih stroškov drugega splošnega materiala za potrebe Režijskega 
obrata, kar je za 28 % več. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe v višini 3.100 
EUR. Zaradi povečanih stroškov zavarovanja se z rebalansom postavka povečuje na 5.230 EUR, kar je za 15 % več. 
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4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bili s proračunom planirani stroški za plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, 
servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v višini 19.000 EUR. Z rebalansom se 
postavka povečuje na 20.500 EUR, zaradi višjih stroškov vzdrževanja fotokopirnega stroja in nabave tonerjev. 

4060062 - Obnove upravnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za zamenjavo vrat in oken v TIC-u, za sanacijo strehe na 
Garlattijevi hiši v Kanalu ter druge nabave za stavbo občine. Z rebalansom se postavka povečuje na 41.370 EUR, 
namenjena so sanaciji strehe na TIC-u in drugim nujnim manjšim vzdrževalnim delom v TIC-u ter ureditvi elektro 
instalacij v pisarni Režijskega obrata. 

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva v višini 6.400 EUR za zamenjavo dotrajane pisarniške in 
računalniške opreme v občinski upravi. Z rebalansom se postavka povečuje na 8.400 EUR, zaradi nujnosti 
posodobitve programa za obračun vodarine in grobarine, posodobitve programske opreme na serverju, antivirusne 
zaščite. 

4060100 - Nakup prevoznih sredstev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavko se z rebalansom na novo vključuje stroške poslovnega najema v višini 5.000 EUR za dva avtomobila 
za potrebe pomoči starejšim na domu. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4070020 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za redno dejavnost v višini 43.965 EUR ter sredstva za nakup 
gasilskega vozila GCGP-1 v višini 235.638 EUR. Zaradi višje davčne stopnje ter nabave dodatne opreme za vozilo 
se postavka z rebalansom povečuje za 5.700 EUR na 285.300 EUR. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4120010 - Izvajanje energetskega managementa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje energetskega managementa se je v proračunu planiralo sredstva v višini 10.000 EUR. Z rebalansom se 
postavka znižuje na 3.000 EUR. 

4120011 - Energetska sanacija objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo 
objektov v lasti  Občine Kanal ob Soči (30.000 EUR) (energetska sanacija vrtca Deskle). Z rebalansom se postavka 
znižuje na 25.000 EUR, zaradi nižje realiziranih stroškov. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sredstvih v višini  352.770 EUR so bila v proračunu planirana sredstva za poplačilo obveznosti za vzdrževanje 
cest iz leta 2012 ter za najnujnejša vzdrževalna dela na cestah v letu 2013: zimska služba, tamponiranje 
makadamskih cestišč, nabava različnega gradbenega materiala (cement, železo, robniki, cevi) - občani prispevajo 
svoje delo, postavitev varnostnih ograj, krpanje udarnih jam po KS (z amandmajem je bilo zagotovljenih 15.000 
EUR za rekonstrukcijo ceste Bajti-Markiči-Ukanje), mulčanje, ročno in strojno čiščenje propustov, izdelava 
betonskih muld, pometanje cest po zimski službi.  Z rebalansom se postavka povečuje za 88.000 EUR za 
vzdrževanja po priloženem seznamu.                                   

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva v višini 114.000 EUR za izvedbo in 3.000 EUR za nadzor za 
naslednje investicije: - pešhodnik Deskle -Globno 10.000 EUR, cesta z vodovodom Gorenja vas 25.000 EUR, 
Avtobusna postaja Ajba 2.000 EUR, cesta Okroglo 20.000 EUR, razširitev ovinka v Britofu 15.000 EUR, sanacija 
ceste Gorenja vas- Krstenica 30.000 EUR, Cesta Kambreško-Rog  5.000 EUR, projektna dokumentacija za cesto 
Plave 4.000 EUR. Z rebalansom se postavka povečuje za 107.000 EUR, kar je za 94 % več za investicije po 
priloženem seznamu. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4130051 - Rekonstrukcija javne razsvetljave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana sredstva v višini 176.884 EUR za rekonstrukcijo javne razsvetljave v občini v skladu z 
uredbo ter za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo v višini 5.000 EUR. Z rebalansom se postavka znižuje za 
8.880 EUR, kar je za 4 % manj, zaradi nižje ponudbe izbranega izvajalca. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4140060 - Turistično informacijski center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroške TIC-a so bili s proračunom planirani v višini  58.501 EUR. V stroške so vključena: sredstva za plače in 
prispevke zaposlenih, materialni stroški TIC-a, stroški seminarjev, stroški zunanjih sodelavcev, itd.. Z rebalansom se 
postavka znižuje za 7.600 EUR zaradi nižjih stroškov plač. 

 

4140110 - Razvoj turistične infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva v višini 60.709 EUR za pripravo načrta izvedbe projekta RTC 
Plave (3.600 EUR) ter za projekte sofinancirane iz EU sredstev (Poti miru, BIMOBIS, Regionalno omrežje 
kolesarskih povezav) v višini 57.109 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo za 3.609 EUR zaradi zamika pričetka 
financiranja projekta Regionalnega omrežja kolesarskih povezav v leto 2014. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 
 

4150010 - Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,..) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se je planiralo sredstva v višini  19.527 EUR, za kritje stroškov odvoza kosovnih odpadkov ter strošek 
najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu. Z rebalansom se na postavko uvršča še kritje izgube z 
odvoza odpadkov iz leta 2012. Postavka se povišuje za 1.700 EUR sredstev, ki se prenašajo s postavke 4150015. 

4150015 - Izboljšanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in izobraževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se je v proračunu planiralo sredstva za izvedbo čistilnih akcij. Ker čistilne akcije niso bile realizirane, se 
sredstva prerazporedi na postavko za ravnanje z odpadki, na kateri se dodatno krijejo stroški izgube Komunale Nova 
Gorica d.d. za odvoz odpadkov iz leta 2012. 

4150020 - Sanacija črnih odlagališč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu so bila planirana sredstva v višini 5.000 EUR za  sanacijo črnih odlagališč. Zaradi nižje realizacije se z 
rebalansom postavka znižuje na 1.000 EUR. 

 

4150042 – Tekoče vzdrževanje ČN in predelava odpadkov Komunala Nova Gorica d.d. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana namenska sredstva za zagotovitev predhodne obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov ter dodatne čistilne naprave v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Z oceno realizacije 
do konca leta 2013 se postavka v rebalansu povečuje za 25.000 EUR na 62.145 EUR. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za izgradnjo ČN v Kalu nad Kanalom (204.297 EUR), parkirišča 
in kanalizacija Partizanska Kanal (149.427 EUR), Kanalizacijo, vodovod in ČN Avče 375.143 EUR ter nadzor za 
navedene investicije. Z rebalansom se postavka povečuje za 18.145 EUR za dodatna dela na Partizanski ulici (sklep 
občinskega sveta) ter za 10.000 EUR za dodatna dela na ČN Kal nad Kanalom. 

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za  izdelavo dokumentacije za izgradnjo kanalizacij in ČN v višini 30.000 EUR. 

5000 - REŽIJSKI OBRAT 

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva v višini 50.000 EUR za stroške vzdrževanja kanalizacij.  Zaradi 
večjih stroškov vzdrževanja se z rebalansom postavka povečuje za 10.000 EUR. 

5150020 - Stroški komunalne čistilne naprave Kanal, Deskle, Gor. vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bili s proračunom planirani stroški za upravljanje in vzdrževanje komunalne čistilne naprave Kanal,  
ČN Gor. vas in ČN Deskle ocenjeni na višini 64.915 EUR. Z rebalansom se postavka povečuje za 7.000 EUR zaradi 
višjih stroškov elektrike in drugih operativnih odhodkov. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

5000 - REŽIJSKI OBRAT 

5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva v višini 186.950 EUR za tekoče vzdrževanje 
vodovodov, stroški pogodbenega dela ter drugi operativni odhodki. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4160040 - Nakup opreme za vodovode 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana sredstva za nakup opreme za dezinfekcijo vode na vodovodu Levpa v višini 17.400 
EUR. Sredstva se z rebalansom prenesejo na postavko 4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov, 
ker se s temi sredstvi uredi prostor za postavitev kontejnerja za opremo za dezinfekcijo na vodovodu Levpa. 

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za izvedbo dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi 
zdravstvenega inšpektorja (214.000 EUR) (Ajba, Plave, Prilesje). Z rebalansom se s postavke 4160040 Nakup 
opreme za vodovode prenese sredstva v višini 17.400 EUR za ureditev prostora za kontejner v Levpi ter za vodovod 
Pečno (priklop elektrike …) 

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo dezinfekcije na 
vodovodih v občini ter za vodovod Levpa v višini 70.667 EUR. Postavka se povečuje za 10.000 EUR. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4160140 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bili v proračunu planirani stroški v višini 7.500 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev 
(parcelacij) ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, 
obnovo podatkov GURS, storitev PISO v višini 3.240 EUR. Z rebalansom se postavka povečuje za 2.000 EUR 
zaradi večjih stroškov parcelacij. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4160160 - Stavbna zemljišča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so bila v proračunu  načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 27.519 EUR 
po letnem planu nakupov. Z rebalansom se postavka povečuje za 13.000 EUR za odkup zemljišča nad kampom v 
Kanalu ter odkup zemljišča v Gorenji vasi. 
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4170040 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana bila v proračunu planirana sredstva v višini 12.000 EUR za zagotavljanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe.  Postavka se v rebalansu povečuje za 44.400 EUR za poplačilo 
obveznosti za leto 2012 ter za obveznosti za leto 2013. 

Skladno z določili 45. do 50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
72/06- uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10- ZUPJS in 87/11), Zakonom o prispevkih 
za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96,18/96, 3/98, 7/98, 81/00, 97/01) in Zakonom o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi  insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, ŠT. 126/07, 40/09, 59/09, 
52/01 IN 106/10) je pravna oseba dolžna obračunati in plačati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

V letu 2012 so vse obveznosti glede ugotavljanja pridobitve pravice do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz 
drugega naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje prešle na Center za socialno delo Nova Gorica. V tem 
času občina ni prejemala nobenih zahtevkov iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zato je prišlo do nerealiziranih 
sredstev v višini 7.150 EUR, ki so bila v letu 2012 planirana.  V maju 2013 je občina imela s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje revizijo, skladno s katero je bilo ugotovljeno naslednje: 

- da občina Kanal ob Soči, od vključno junija 2012 dalje ni plačevala prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za svoje občane, zavarovane po zavarovalni podlagi 99. 

- da mora Center za socialno delo Nova Gorica posredovati občini ustrezno dokumentacijo za vse tiste 
zavarovance, ki jih ni bilo na mesečnih seznamih za plačilo prispevkov, da bo občina zanje obračunala in 
plačala pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za ustrezna obdobja zavarovanja. 

- da mora občina Kanal ob Soči zagotoviti manjkajoča finančna sredstva  za plačilo nastalega dolga iz naslova 
neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za  obdobje od junija 2012 do junija 2013 in vse 
obveznosti iz naslova neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje poravna predvidoma do 
30.9.2013 

Skladno z revizijskim pregledom mora občina zagotoviti naslednja sredstva: 

-  za leto 2012 (junij-december) znaša  14.893,53 € 
- za leto 2013 je (januar-maj) znaša  10.399,76 € ,za (junij –december) moramo predvideti  19.101,60 €. 

SKUPAJ  44.394,89 € 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4180060 - Izdajanje občinskega glasila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bili s proračunom planirani stroški izdajanja, honorarjev in tiska občinskega glasila v skupni višini 
17.500 EUR. Z oceno realizacije do konca leta 2013 se postavka povečuje za 2.000 EUR. 

4180070 - Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij se bila v proračunu planirana sredstva v višini 2.200 EUR. Z 
rebalansom se postavka povečuje za 6.300 EUR zaradi sofinanciranja zbornika ob 150-letnici PGD Kanal ter 
monografije ob 80-letnici Pavla Medveščka, častnega občana občine. 
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4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana sredstva v višini 63.385 EUR za stroške upravljanja in vzdrževanja Kulturnega doma 
Deskle, objektov na Kontradi v Kanalu, obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu, zamenjavo dela 
strehe na KD Deskle, ureditev odvodnjavanja pred Domom V. Stanič v Ročinju ter poplačilo obveznosti za ureditev 
prostora v KD Deskle. Z rebalansom se ocenjuje za 2.500 EUR več izdatkov zaradi višjih stroškov električne 
energije. 

4180180 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za nabavo stolov za Fiščevo hišo (2.800 EUR), nabavo ene klime 
za prostor v KD Deskle (1.000 EUR) ter dograditev sistema hlajenja (hladilni agregat in avtomatika)  v 
večnamenskem prostoru v Kanalu (13.000 EUR). Zaradi nižjih stroškov nabave klim v večnamenskem prostoru v 
Kanalu so stroški na postavki nižji. Z rebalansom je na postavko uvrščena dokumentacija za projekt spremembe 
namembnosti ter preureditve prostorov in opreme za Planinski dom pod Ježo ter izdelavo DIIP za kulturni dom Lig. 

 

4180250 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 133.650 EUR so bila v proračunu namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje 
športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, in se v njih izvajajo letni programi športa. V 
glavnem se krijejo stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 112.446 
EUR, strošek sanacije vodovodne napeljave v ŠD Kanal (12.000 EUR) ter pogodbeno delo za upravljanje športne 
dvorane Kanal v višini 3.100 EUR (ravnateljica OŠ Kanal). Pri ostalih športnih objektih, ki so v lasti Občine Kanal 
ob Soči,  bomo zagotovili racionalno gospodarjenje s športnimi objekti tako, da bomo z upravljavci sklepali 
pogodbe o upravljanju in na račun gospodarjenja z objekti povečali delež sredstev, pridobljenih na trgu, za tekoče 
vzdrževanje objekta. Ocena predvidenih stroškov sanacije vodovodne napeljave v ŠD Kanal je višja za 11.000 EUR, 
zato se postavka z rebalansom povečuje za navedeni znesek. 

4180260 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila planirana zadržana sredstva za poplačilo izvajalca za športni objekt Avče. Ocenjuje se, da se 
zadržana sredstva do konca leta 2013 ne bodo realizirala. Na postavki je realiziran transfer za zavarovanje za ŠRD 
Ložice ter transfer za balinišče Deskle. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4190030 - Ostali vrtci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev 
zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Ocena na osnovi porabe leta 2012 je bila za 
proračun v višini 60.000 EUR, ocena realizacije do konca leta 2013 pa izkazuje potrebo po sredstvih v višini 72.000 
EUR. 

4190056 - Vrtec v Kanalu - dograditev in energetska sanacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za izvedbo dograditve in energetske sanacije Vrtca v Kanalu v 
višini 530.326 EUR. Zaradi zamika investicije se v letu 2013 planira izdatke v višini 88.400 EUR. 
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4190075 - Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva v višini 287.000 EUR in regresiranje prehrane učencev in 
dijakov v višini 700 EUR. Ocena realizacije do konce leta 2013 izkazuje za prevoze otrok potrebo po dodatnih 
sredstvih v višini 15.000 EUR. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4190077 – Sofinanciranje investicije MIC Goriška regija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V rebalans proračuna 2013 se vključuje nova postavka za sofinanciranje investicije MIC Goriška regija v višini 
22.000 EUR (na osnovi sklepa občinskega sveta). 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4200040 - Dejavnost centrov za socialno delo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva iz finančnega načrta Centra za socialno delo v višini 59.665 
EUR. Z rebalansom se na postavko dodaja sredstva v višini 2.400 EUR za nakup posode za namene pomoči 
starejšim na domu. 

 

4200080 - Dom za starejše občane 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za začetek izvedbe v višini 500.000 EUR. Sredstva se z 
rebalansom prenesejo na druge postavke. 

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 13.000 EUR. Z oceno 
realizacije do konca leta 2013 se postavka znižuje za 3.000 EUR. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

4230030 - Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi, .) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva v višini 10.000 EUR za sanacije po neurjih. Z oceno realizacije 
do konca leta 2013 se postavka znižuje na 6.000 EUR. 

4230031 - Interventni posegi (rušenja objektov ipd.) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila s proračunom planirana sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja v  
višini 5.000 EUR. Z oceno realizacije do konca leta 2013 se planira v rebalansu sredstva v višini 3.000 EUR.. 
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