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PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil s Sklepom o začasnem 
financiranju Občine Selnica ob Dravi v letu 2012.  

 
 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnikov in 
svetnic. 
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4) in 101. člena Statuta 
občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je župan Občine Selnica ob Dravi sprejel  

SKLEP 

o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v letu 2012 

1. člen  

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2012 se financiranje funkcij 
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 in za iste programe kot v letu 2011.  

2. člen  

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011.  

3. člen  

Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni 
del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2012.  

4. člen  

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  
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OBRAZLOŽITEV: 
 

32. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4), predpisuje, če proračun ni sprejet 
pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij države in občine ter njihovih nalog 
in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in 
za iste programe kot v preteklem letu. 

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih 
glede na stanje na dan 31.december preteklega leta. Prav tako smejo uporabiti sredstva do višine, 
sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Po preteku 
začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta. 

33. člen navedenega zakona pa določa, da odločitev o začasnem financiranju občine sprejeme 
župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se 
objavi v uradnem glasilu občine. 

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem 
roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko 
podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij 
občine. 

 


