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Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, št. 4/99 in 6/01) 
 
 
 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne občine Velenje 

 
 

 
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004 
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Na podlagi  Zakona o financiranju občin   (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98, 
61/99 – odločba US in 89/99 – odločba US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/9, 124/00 in 30/02)  in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 in 6/01) je Svet Mestne občine Velenje na 10. seji, 
dne 25. 11. 2003, sprejel 

O D L O K 
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004 

1. člen 

S proračunom Mestne občine Velenje za leto 2004 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sreds-
tva za financiranje nalog Mestne občine Velenje. 

2. člen 

Proračun  za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
 
I.   Prihodki 6.545.443.000 SIT
   
II.   Odhodki 7.288.832.000 SIT  
III.   Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I.–II.) - 743.389.000 SIT  
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 24.360.000 SIT  
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 52.600.000 SIT  
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) - 28.240.000 SIT  
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 
VII.  Zadolževanje 427.700.000 SIT  
VIII. Odplačila dolga 18.274.000 SIT  
IX.    Neto zadolževanje (VII.–VIII.)  409.426.000 SIT 
  
X.    Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)  - 362.203.000 SIT  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Tabele splošnega dela proračuna: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb, 
Račun financiranja ter tabele posebnega dela proračuna, to so finančni načrti neposrednih uporabnikov 
proračuna Mestne občine Velenje, so sestavni del tega odloka. 

 3. člen 

V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5% prejemkov prora-
čuna.  O uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet. 

4. člen 

V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2% 
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prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
in se uporabljajo za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. 
O uporabi teh  sredstev odloča župan. 

5. člen 

Sredstva proračuna se delijo v skladu z dina-
miko prihodkov. 
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, 
ki so v posebnem delu proračuna razporejena 
na posebne namene, ali pa začasno zadrži upo-
rabo teh sredstev, če prihodki proračuna med 
letom niso doseženi v predvideni višini. 
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan 
obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe 
oziroma ustrezno spremembo  proračuna. 

6. člen 

Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih 
sredstev med posameznimi proračunskimi pos-
tavkami in podpostavkami, če s tem ni bistve-
no ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila 
zagotovljena sredstva. 
Župan mora o prerazporeditvah med posamez-
nimi proračunskimi postavkami  obvestiti 
občinski svet in proračunske uporabnike. 

7. člen 

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v 
skladu z letnim finančnim načrtom, ki je izka-
zan v posebnem delu proračuna. 
Uporabniki sredstev  prevzemajo obveznosti s 
pisno pogodbo, razen če ni z zakonom drugače 
določeno. Pogodba za nabavo blaga, naročilo 
storitev in oddajo gradenj v breme proračun-
skih sredstev se lahko sklene samo skladno s 
predpisi o javnem naročanju. 

8. člen 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposred-
nega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, ne sme presegati 70% 
teh pravic porabe v sprejetem finančnem načr-
tu neposrednega uporabnika, od tega: 
- v letu 2005 40% navedenih pravic porabe in 
- v ostalih letih 30% navedenih pravic porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposred-
nega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 

prihodnjih letih za blago in storitve in za teko-
če transfere, ne sme presegati  25% teh pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika. 
Navedene omejitve ne veljajo za prevzemanje 
obveznosti z najemnimi pogodbami, iz prihod-
kov donacij in iz sredstev lastne udeležbe pri 
sofinanciranju programov, ki se financirajo iz 
donacij ter sredstev, ki so vezana na namenski 
kredit. 

 9. člen 

Uporabniki sredstev proračuna poročajo župa-
nu o realizaciji nalog ob zaključku leta oziro-
ma na njegovo zahtevo. 

10. člen 

Za izvrševanje proračuna  je odgovoren župan 
Mestne občine Velenje. 

11. člen 

O dolgoročnem zadolževanju za investicije 
odloča občinski svet. Mestna občina Velenje 
se lahko zadolži največ v obsegu, ki ne prese-
ga 10% realiziranih prihodkov v letu 2003. 
Odplačilo glavnice in obresti v posameznem 
letu ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. 
Za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z 
vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak se 
Mestna občina Velenje lahko zadolži v obse-
gu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v 
letu 2003, če odplačilo glavnice in obresti v 
posameznem letu odplačila ne preseže 3% rea-
liziranih prihodkov. 
Pogodbe na podlagi odločitev iz prvega in dru-
gega odstavka tega člena sklepa župan ob 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za 
finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o 
zadolževanju. 

12. člen 

O izdajanju soglasij in poroštev za dolgoročno 
zadolževanje javnih zavodov, javnih podjetij 
ter javnih skladov, katerih ustanoviteljica je 
Mestna občine Velenje, odloča župan. Izdana 
soglasja in poroštva se štejejo v obseg možne-
ga zadolževanja občine.  

13. člen 

O kratkoročnem zadolževanju za financiranje 
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nalog javne porabe, vendar le do višine 5% 
sprejetega proračuna, odloča župan.  

14. člen 

O pridobitvi in odtujitvi občinskih premičnin 
do 5.000.000,00 SIT odloča župan. 

 15. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
uporablja pa se od 1.1.2004 dalje. 
 
Številka: 403-02-02/2003-441  
Datum:   28. 11. 2003   
 

Župan Mestne občine Velenje 
             Srečko MEH, s.r. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


