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Z A P I S N I K 

 
 

3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v petek, 29.3.2019. 

 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji  d n e v n i   r e d : 

 

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april – junij 2019. 

 

Predlog SKLEPA: 

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v 

obdobju april – junij 2019. 

 

 

Glasovanje je potekalo po elektronski pošti na naslov tajnik@cerkno.si oz. obcina@cerkno.si. 

Glasovalo se je tako, da se je za posamezen predlog sklepa glasovalo ZA ali PROTI. Rok za 

glasovanje je bil do vključno petka, 29. marca 2019 do 11.30 ure zjutraj. 

 

 

Ad 1.: Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april – junij 2019 

 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine 

ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno 

financiranje), 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. V obdobju 

začasnega financiranja se 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. 

 

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. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v 

obdobju april – junij 2019. 
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(ZA: Branka Florjančič, Andraž Drešček, Adrijana Mavri, Rok Obid, Jerca Prezelj, Domen 

Uršič, Silvo Jeram, Nikolaj Ozebek, Stanko Močnik, Antonija Dakskobler, Urška Lahajnar 

Ubajiogu in Jožica Ortar. 

PROTI: Marko Čadež in Aleš Zajc.) 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Župan: 

Gašper Uršič 

 


