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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB,
 3525$ý816.,35,0$1-./-$- 
14/13-popr., 101/13 in 13/18) ter 18. in 69. člena Statuta Občine Gornja Radgona

(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja  %5$ý81),1$1ý1,+7(5-$7(9,11$/2ä%

Radgona na 2. dopisni seji, dne 26. 3. 2020 sprejel
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SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU APRIL – JUNIJ 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA








1. člen


(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornja Radgona (v 

nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2020 (v nadaljnjem besedilu:

obdobje začasnega financiranja).
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2. člen
 &5$ý81),1$1&,5$1-$

(podlaga za začasno financiranje)
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Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019. Obseg
9,,=$'2/ä(9$1-(
 







prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v  =$'2/ä(9$1-( 







skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. in 101/  
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13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019
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(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 in 5/2019; v nadaljevanju: odlok o  
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
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3. člen
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(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V
obdobju
začasnega
financiranja
se
lahko
prejemki
in
izdatki
občine
povečajo za
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki

namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom
splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo
Zakon o javnih financah, Pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije, Zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2019 inOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo
obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo
obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in
44. člena ZJF.
6. člen
(sredstva v obdobju začasnega financiranja občine)
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v
proračun tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži.
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5. KONČNA DOLOČBA

Gornja Radgona, posredovane s strani Centra za socialno delo Pomurje (številka
033-2/2020 z dne 21. 2. 2020), in sicer:

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
uporablja pa se od 1. aprila do 30. junija 2020 oziroma do pričetka veljave Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020.

-

Številka: 007-3/2018-U120
Datum: 27. 3. 2020

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015),
je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji 2. dopisni seji, dne 26. 3. 2020,
sprejel naslednji

-

cena storitve na efektivno uro znaša
zakonska subvencija Občine Gornja Radgona znaša
polna cena neposredne storitve za uporabnika znaša
dodatna subvencija za neposredne uporabnike znaša
cena neposredne storitve za uporabnika ob
delovnikih znaša
cena neposredne storitve za uporabnika v nedeljo ali
v nočnem času znaša
cena neposredne storitve za uporabnika na
državni praznik in dela prost dan znaša

Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine

16,95 EUR,
8,70 EUR,
8,25 EUR,
3,87 EUR,
4,57 EUR,
6,40 EUR,
6,85 EUR.

2.

Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 3. 2020 dalje. Z dnem
začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o podaji soglasja k predlogu
cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na
območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
5/2018, z dne 1. 7. 2018).

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.

SKLEP
Številka: 15000-1/2001-U102
o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve Datum: 27. 3. 2020
pomoč družini na domu – socialna oskrba
na območju Občine Gornja Radgona
1.

2

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

