OBRAZLOŽITVE PRIHODKOVNE STRANI REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO
2009
Na prihodkovni strani proračuna občine prihaja do sprememb na naslednjih postavkah:
7032 – Davek na dediščine in darila: postavko smo povečali v skladu z osemmesečno realizacijo.
7033 – Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: postavka se zniža glede na
osemmesečno realizacijo.
7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev: postavka se zniža na kontu Okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zaradi manj pobranih dajatev (zaradi več
čistilnih naprav se posledično zmanjšujejo pobrane dajatve).
7102 – Prihodki od obresti: postavka se poveča glede na osemmesečno realizacijo prihodkov od
obresti od vezanih depozitov.
7103 – Prihodki od premoženja: postavka se zniža zaradi nižjih prihodkov iz naslova koncesijskih
dajatev od posebnih iger na srečo.
7141 – Drugi nedavčni prihodki: postavka se poveča zaradi povečanih drugih prihodkov na računih
krajevnih skupnosti.
7200, 7220, 7221 – Kapitalski prihodki: na postavki kapitalskih prihodkov je nižja realizacija zaradi
naslednjih razlogov:
- neurejeno zemljiškoknjižno stanje za nepremičnine, ki so predmet prodaje (neurejen status javnega
dobra za parc. št. 5099/6 k.o. Kal nad Kanalom ter parc. št. 1341 in 1357 k.o. Ukanje, nedokončan
postopek prenosa lastninske pravice v korist občine na nepremičnini parc. št. 187/6 k.o. Deskle,
nepravnomočnega sklepa sodišča o vknjižbi lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 758, 831
in 832 k.o. Morsko ter na parc. št. 109/4 k.o. Vrh kanalski),
Delno zaradi umikov zahtevkov za odkup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo funkcionalna
zemljišča obstoječih objektov (parc. št. 2947, 3240/1 in 3240/2 k.o. Anhovo ter parc. št. 202/1 in 202/2
k.o. Kal nad Kanalom.
V fazi realizacije je prodaja nepremičnine parc. št. 4119 k.o. Kal nad Kanalom (izvedena
parcelacija in naročena cenitev), parc št. 2204/5 k.o. Ajba (naročena cenitev) in parc. št. 171/1 k.o.
Anhovo (sklepanje prodajne pogodbe).
Prodaja ostalega premoženja iz letnega načrta prodaje je realizirana.
7300 – Prejete donacije: donacija se realizira le v višini 19.000 EUR.
7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna: Postavka se poveča zaradi novega izračuna
finančne izravnave, ki se iz 98.631 EUR poveča na 510.376 EUR, ter povečanega izračuna transfera
za investicije iz 193.000 EUR na 295.907 EUR.
7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – postavka se zniža zaradi
znižanih sredstev za Dom V. Staniča v Ročinju, ker se bodo v celoti refundirala v letu 2010, kot je
zahteva razpisa, in manjše realizacije prihodkov za projekte v okviru LAS, ki se bodo prenesli v
naslednje leto.

