
POJASNILO PRIJAVITELJEM NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANICRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2019

Zakonske podlage:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 

32. in 33. člen Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19; v nadaljevanju besedila ZIPRS1819) 

do 20.000 EUR iz občinskega proračuna več kot 20.000,00 EUR iz občinskega proračuna

predplačilo (avans)
dovoljeno le, če so že izdane odločbe o sofinanciranju za tekoče leto

dovoljeno le, če so že izdane odločbe o sofinanciranju za tekoče leto

predplačilo - I obrok 70% na podlagi podpisane pogodbe 30% na podlagi podpisane pogodbe

poročilo z dokazili poročilo z dokazili

II obrok 30% na podlagi oddanih dokazil - računov o porabi 70% na podlagi oddanih dokazil - računov o porabi

Društvo Migi Gibi* se je prijavilo na javni razpis in prejelo sredstva v 

višini 13.500,00 EUR

Društvo Migi Gibi* se je prijavilo na javni razpis in prejelo sredstva v višini  

21.500,00 EUR

Občina lahko društvu po ZIPRS1819, po podpisu pogodbe, nakaže sredstva 

v višini do 70% (I obrok)

Občina lahko društvu po ZIPRS1819, po podpisu pogodbe, nakaže sredstva v 

višini do 30% (I obrok)

Društvo Občini poda poročilo in dokazila da je do 30. 11. 2019 porabil vse 

sredstva, dodeljena z javnim razpisom

Društvo Občini poda poročilo in dokazila da je do 30. 11. 2019 porabil vse 

sredstva, dodeljena z javnim razpisom

Občina društvu do 15.12.2019 nakaže še preostalih 30% pripadajočih 

sredstev (II obrok)

Občina društvu 15.12.2019 nakaže še preostalih 70% pripadajočih sredstev 8 

(II obrok)

Društvo Migi Gibi* se je prijavilo na javni razpis in prejelo sredstva v višini 

13.500,00 EUR

Društvo Migi Gibi* se je prijavilo na javni razpis in prejelo sredstva v višini 

21.500,00 EUR

Občina lahko društvu po ZIPRS1819, po podpisu pogodbe, nakaže sredstva 

v višini do 70% (I obrok)

Občina lahko društvu po ZIPRS1819, po podpisu pogodbe, nakaže sredstva v 

višini do 30% (I obrok)

Zaradi še trajajočega izvajanja programa (tudi po 30. 11. 2019) društvo 

Občini ne more predložiti poročila o celotnih porabljenih sredstvih do 30. 

11. 2019 in zato društvo da Občini IZJAVO, da bodo dejavnosti izvedene do 

31. 12. 2019

Zaradi še trajajočega izvajanja programa (tudi po 30. 11. 2019) društvo 

Občini ne more predložiti poročila o celotnih porabljenih sredstvih do 30. 11. 

2019 in zato društvo da Občini IZJAVO, da bodo dejavnosti izvedene do 31. 

12. 2019

Občina društvu, na podlagi izjave, do 15. 12. 2019 nakaže še preostalih 

30% pripadajočih sredstev (II obrok)

Občina društvu, na podlagi izjave, do 15. 12. 2019 nakaže še preostalih 70% 

pripadajočih sredstev (II obrok)

Društvo Občini do vključno 31. 1. 2020 posreduje vsebinso-finančno 

poročilo z dokazili

Društvo Občini do vključno 31. 1. 2020 posreduje vsebinso-finančno poročilo z 

dokazili

*Društvo Migi Gibi je izmišljeno in nima nobene povezave s katerim koli obstoječim društvom s podobnim ali enakim imenom

Občina Cerklje na Gorenjskem je dolžna slediti določilm Zakona o izvrševanju hjavnih financ ter določilom Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2018-2019, v nasprotnem primeru Občin 

krši zakonske določbe in je kazensko odgovorna.

Primer porabe sredstev v celoti do 30. 11. 2019

Primer porabe sredstev v obdobju do 31. 12. 2019

PREGLEDNICA ZAKONSKIH DOLOČB IN NAČIN SOFINANCIRANJA DRUŠTEV PO 33. ČLENU ZIPRS1819

PRIMER SOFINANCIRANJA V SKLADU Z ZIPRS1819


