Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPOŽ 109/08 in 49/09) in 108.
člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010) izdaja župan Občine Cerknica
SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerknica
za leto 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje funkcij Občine Cerknica ter njenih
nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) v
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011. Začasno financiranje temelji na proračunu Občine
Cerknica za leto 2010.
2. člen
Pri začasnem financiranju po prejšnjem členu se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je
bilo sorazmerno porabljenih v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
3. člen
Sredstva proračuna se v tem času delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni z zakonom, drugim
aktom
ali
s
pogodbo
med
občino
in
uporabnikom
drugače
določeno.
Če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko
ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna
razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
4. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino
sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki,
porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2011.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2011
dalje.
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