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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar-marec
2015 - obrazložitev

Namen:

Seznanitev

Pravna podlaga:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/2011,14/2013 in 101/2013),
Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2014 (Uradni list 102/2012),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/2007, 27/2008 in 38/2013).

Predlagatelj:

Župan Dušan Krštinc

Poročevalec:

Župan Dušan Krštinc

Obrazložitev:

V letošnjem letu, zaradi lokalnih volitev, Občina Straža ne bo do 31.12.2014
sprejela in uveljavila proračuna za prihodnje leto, zato mora za obdobje prvih
treh mesecev leta 2015 uvesti začasno financiranje.
Na podlagi 33. člena ZJF je določeno, da je župan pristojen za odločanje o
začasnem financiranju občine. Obdobje začasnega financiranja, za katerega
sprejme sklep župan, lahko traja največ tri mesece. O svoji odločitvi mora
obvestiti občinski svet in nadzorni odbor. Če proračun občine ni sprejet v času
začasnega financiranja, to je v prvih treh mesecih leta, se obdobje lahko
podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
Na podlagi 32. člena ZJF financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter
drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za
preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta.
To pomeni, da je podlaga za odločitev obsega začasnega financiranja občine,
obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v enakem obdobju
preteklega leta in ne dvanajstina realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna za preteklo leto.
Proračunska sredstva se v obdobju začasnega financiranja lahko porabljajo za
iste namene (proračunske postavke) kot v proračunu preteklega leta. Podlaga

za določitev strukture proračuna v obdobju začasnega financiranja je proračun
s finančnimi načrti neposrednih uporabnikov preteklega leta.

Finančne posledice:

Ni predvidenih finančnih posledic.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine Straža
v obdobju januar-marec 2015.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

Priloga:
- Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Straža za obdobje januar-marec 2015

