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                              14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) 
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                                 Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 (Ur.l. RS,  
                                  št. 77/17 in 43/18) 
 
 

UVOD 
 
V skladu z drugim odstavkom 33. člena Zakona o javnih financah se Občinskemu svetu 
občine Gorenja vas - Poljane in Nadzornemu odboru občine Gorenja vas - Poljane v 
seznanitev posreduje Sklep o začasnem financiranju občine Gorenja vas - Poljane v obdobju 
januar - marec 2019.  
 
Sklep bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Zakon o javnih financah v 32. členu določa, da v primeru, če proračun ni sprejet pred 
začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje nalog občine začasno nadaljuje na 
podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. Začasno 
financiranje občinskega proračuna se po preteku prvega obdobja financiranja, to je od 
januarja do marca 2019, lahko podaljša s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za 
financiranje nalog občine. 
 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s 
porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V obdobju od 1-3/2018 
so realizirani prihodki znašali 2.205.410,26 EUR, odhodki pa 2.124.104,78 EUR. Do te višine 
lahko občina porabi sredstva tudi v obdobju začasnega financiranja od januarja do marca 
2019, vendar je občinska uprava ocenila prihodke realno (nižja dohodnina, finančna 
izravnava, nižji kapitalski prihodki), temu primerni so tudi odhodki. Planirani prihodki v 



začasnem financiranju od januarja do marca 2019 znašajo 2.195.724,00 EUR, planirani 
odhodki v tem obdobju pa 2.114.031,09 EUR. 
 
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog 
in programov, ki jih niso že izvajali v preteklem letu, ker za to obdobje občinski svet še ni 
potrdil obsega in namenov sredstev v proračunu. Nove proračunske postavke se lahko 
odpirajo šele v novem proračunu, razen v primerih iz 41. (nove naloge po zakonu ali odloku), 
43. (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz 
preteklega leta) ZJF.  
 
V primeru financiranja na primer investicijskih projektov pa to pomeni, da se lahko 
zagotavljajo sredstva, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena sredstva v proračunu 
preteklega leta in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah. To 
pomeni, da se v obdobju začasnega financiranja ne sme začeti z izvajanjem novih 
investicijskih projektov. 
 
Pri določitvi začasnega financiranja je omejen skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov 
občinskega proračuna v tem obdobju, kar pa ne pomeni, da mora ostati njihova notranja 
razdelitev med posameznimi neposrednimi uporabniki in proračunskimi postavkami enaka 
kot v preteklem letu, ker so potrebe neposrednih uporabnikov v obdobju začasnega 
financiranja lahko različne. Predvsem je potrebno pri tem upoštevati plačilo že zapadlih 
obveznosti ter plačilo zakonskih obveznosti. 
 
V obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti se vključijo v proračun tekočega leta. 
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