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Na podlagi  32. in 33. člena  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – ZJF-

UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13 - popr. in 101/13), 30. člena Zakona o financiranju občin 

(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07- odločba US, 57/08 in 36/11 in 54/15-ZUUJFO), 27.  in 

132. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list 

RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in  121. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS št. 

17/2015)  sta občinska sveta Mestne občine Koper na seji dne 24. septembra 2015 in Občine 

Ankaran na seji dne 29. septembra 2015 sprejela naslednji 

 

 
S K L E P 

   

O ZAČASNEM  FINANCIRANJU  MESTNE OBČINE KOPER  IN OBČINE ANKARAN V 

OBDOBJU OKTOBER - DECEMBER 2015 

 

 

1. 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Koper in Občine 

Ankaran  v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2015. 

 

2. 

 

Začasno financiranje zakonskih nalog in  drugih s predpisi določenih namenov javne porabe 

se izvaja na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 

(Uradni list RS št. 111/2013 in Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine 

Koper za leto 2014 – rebalans Uradni list RS št. 26/2014) in na podlagi določb tega sklepa.   

 

3. 

 

Ob upoštevanju določb 32. člena Zakona o javnih financah se višina dovoljene porabe v 

obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2015 določi  v skupni višini 20.504.156 EUR, od tega 

za porabo v:  

₋ Mestni občini Koper 19.141.059 EUR, 

₋ Občini Ankaran  1.363.097 EUR. 

 

Financiranje izdatkov do višine porabe iz prvega odstavka tega člena se izvaja v okviru 

tekočih prejemkov proračuna posamezne občine v letu 2015. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268


4. 

 

Do izpolnitve pogojev za prehod na samostojno financiranje po 33. členu Zakona o 

financiranju občin se začasno financiranje obeh občin izvaja na ločenem podračunu proračuna 

Mestne občine Koper v razmerju in na način, ki ga določita župana  s skupnim sklepom  ob 

upoštevanju dovoljene  višine  porabe določene  v tem sklepu.   

 

5. 

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se za obdobje začasnega financiranja  sprejmejo v 

strukturi posebnega dela  proračuna Mestne občine Koper za preteklo leto.  

 

Finančna načrta neposrednega uporabnika Mestne občine Koper »400 Občinski organi in 

uprava« in občine Ankarana ob upoštevanju določb tega sklepa sprejmeta župana posamezne 

občine. Finančne načrte krajevnih skupnosti pa sprejme svet posamezne krajevne skupnosti.  

 

Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in 

plačujejo obveznosti   do višine  pravic porabe opredeljenih  v finančnem načrtu za to obdobje 

za iste  programe  in v okviru istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.   

 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre   oziroma poveča dovoljeni 

obseg porabe  določen  v  tem sklepu le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih 

financah. 

 

6. 

 

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati 

števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december 2014. 

 

7. 

 

Po preteku začasnega financiranja, se vsi plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v 

proračun Mestne občine Koper in  v proračun Občine Ankaran za leto 2015. 

 

8. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od 1. oktobra 2015 dalje.  
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