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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 
št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZI-
PRS1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13-ZJF-G in ZIPRS1415, 
38/14-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-
-D, 55/15-ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 
33/17-ZIPRS1718-A, 71/17-ZIPRS1819 in 13/18) in 98. člena 
Statuta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/17) je županja Ob-
čine Selnica ob Dravi dne 19. 12. 2019 sprejela

S K L E P
o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v obdobju 

januar – marec 2020

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 

Selnica ob Dravi v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v 
nadaljnjem besedilu: začasno financiranje).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. 

Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih iz-
datkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 
46/13-ZIPRS1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13-ZJF-G 
in ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 
14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 33/17-ZIPRS1718-A71/17-ZIPRS1819 in 13/18 - v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2019 (MUV, št. 6/19).

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva 

do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju 
v proračunu za leto 2019.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik od-
pre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdo-
bju začasnega financiranja, so sestavni del bilance prihodkov in 
odhodkov proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2020.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
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