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PRIHODKI PRORAČUNA 2021:
V proračunu planiramo skupaj 7.898.312 EUR prihodkov. Največji delež prihodkov odpade na
prihodke od dohodnine, ki znašajo 4.384.362 EUR. V primerjavi z dohodnino, ki je občini pripadala
v proračunu za leto 2020, je višja za 6%, v primerjavi z dohodnino iz rebalansa 2020 pa je nižja za
0,3 %. Iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih oseb se planira
prihodek v višini 600.000 EUR.
Iz naslova prihodkov od koncesij od posebnih iger na srečo planiramo prihodke v višini 330.000
EUR.
Iz naslova koncesij od vodnih pravic po oceni glede na realizacijo v letu 2020 planiramo prihodke v
višini 630.000 EUR.
Za sofinanciranje investicij bomo koristili nepovratna sredstva iz 23. člena ZFO v višini 347.109
EUR za investicijo v Vododod Testeni-Zavrh.
Na prihodkovni strani so planirani tudi prihodki od zaračunane vodarine, kanalščine in čiščenja v
višini 670.000 EUR, ki predstavljajo prihodke brez subvencije za fizične osebe. Subvencija se
upošteva na odhodkovni strani proračuna v višini 330.000 EUR.
Prihodke iz EU skladov planiramo v višini 182.130 EUR od refundacije stroškov za projekte LAS,
sofinanciranje kolesarskih povezav in projekt Pot miru.
ODHODKI PRORAČUNA 2021:
Na odhodkovni strani proračuna planiramo skupaj 8.744.501 EUR odhodkov. Od tega znašajo
tekoči odhodki za plače ter blago in storitve 2.975.024 EUR. Tekoči transferi za subvencije,
transfere posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam ter javnim
zavodom znašajo 3.231.140 EUR.
Investicijski odhodki so planirani v višini 2.445.393 EUR. Z navedenimi sredstvi planiramo izvedbo
večjih investicij, kot je Tehnološka voda Kanalski Vrh, sanacija strehe na OŠ Deskle, sanacija
fasade občinske stavbe, asfaltacija ceste Koprivišče, avtobusno postajališče Ajba, kolesarske
povezave, posodobitev delovanja čistilne naprave Kanal, investicijsko vzdrževanje na posameznih
kanalizacijskih odsekih, investicijsko vzdrževanje na posameznih vodovodnih odsekih, komunalna
infrastruktura Prilesje – drugi del, vodovod Grad-Kanal, vodovod Testeni-Zavrh, prostor za raztros
pepela na pokopališču Kanal, stolp pod Ježo, kolesarski poligon Ložice, kontejnerska mesta, za
nadzore na investicijah, za projektno dokumentacijo za izvedbo investiciji in urejanje prostora, za
nakupe zemljišč ter investicijske transfere javnim zavodom. Poleg tega je med tekočimi odhodki
tudi 1.151.584 EUR za tekoče vzdrževanje objektov in cest.
V proračunu je zagotovljenih tudi 52.371 EUR za odplačilo posojila za nakup stanovanj v bivši
policijski stavbi v Desklah in vračilo povratnih sredstev iz 23. člena ZFO za leta 2017, 2018 in
2019.
Za izvedbo investicij planiramo zadolževanje v okviru dovoljenega obsega po 10.b členu ZFO-1
(587.963 EUR) ter zadolževanje po 23. členu ZFO-1 (173.55 EUR) v skupni višini 761.518 EUR.
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