POVPRAŠEVANJE
Občinska javna blagajna

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE:
»Ker tudi naša občina želi vzpostaviti občinsko javno blagajno, bi se rad pozanimal, če imate
podatke, na kakšni pravni podlagi so občine, ki že imajo tako blagajno, ta sistem vpeljale (so
sprejele kakšen splošni akt - pravilnik, odlok?) in po določbah katerega predpisa so nato
peljale postopek izbora izvajalca tega sistema (pod pogojem, da niso kar občine same nosilec
izvajanja te dejavnosti).
Če slučajno razpolagate s tovrstnimi informacijami, bi vas lepo prosil, da me seznanite s
postopki, ki so jih izbrale občine, ki tak sistem že imajo.«
ODGOVORI OBČIN SOS:
CELJE
Na MO Celje so uvedli mestno blagajno leta 2007. Pravno formalno smo uredili delovanje
blagajne znotraj pravilnika o blagajniškem poslovanju. Delovanje mestne blagajne izvajamo
sami.
CERKVENJAK
Občina Cerkvenjak nima občinskih blagajn, zato vam želenih podatkov ne moremo
posredovati.
JESENICE
Na Občini Jesenice se nismo odločili za vzpostavitev občinske javne blagajne.
KRANJ
Tudi mi smo iskali pravno podlago in po našem mnenju je to lahko 21. in 29. člen Zakona o
lokalni samoupravi in statut občine. Za organiziranje občinske javne blagajne sama navedena
pravna podlaga ni dovolj, potreben je še nek splošen akt. Mi smo se odločili za sklep
občinskega sveta. Izvajalca tega sistema bomo poiskali na podlagi ZJN z objavo javnega
naročila, ker gre za naročanje storitve.
MARIBOR

Mestna blagajna Mestne občine Maribor je ob ustanovitvi leta 2009 sprejela Pravilnik o
blagajniškem poslovanju, ki je osnova delovanja Mestne blagajne. Dejavnost izvajamo sami,
podjetja vključena v projekt pa nam sofinancirajo stroške. Je pa prišla zahteva s strani Banke
Slovenije, da Mestna blagajna ne sem prinašat dobička; račun preko katerega se sredstva
nakazujejo podjetjem ne sme biti v lasti MOM.
NOVO MESTO
Pri nas smo že večkrat odprli to temo, da bi vzpostavili občinsko javno blagajno, nismo pa se
še dokončno odločili. Imeli smo dve varianti in sicer na eni izmed poslovnih bank ali v stavbi
same občine in jo tudi občina sama vodi. Zaenkrat še ni prišlo do odločitve.
VELENJE
V upravi Mestne občine Velenje sami izvajamo omenjeno dejavnost. Župan je na osnovi
Statuta občine Mestne občine Velenje (v nadaljevanju MOV), Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave MOV ter Odloka o proračunu občine izdal sklep, s
katerim je bila sprejeta odločitev o ustanovitvi javne oz. mestne blagajne MOV.
Za delovanje javne blagajne so bili sprejeti sledeči dokumenti:
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju v Mestni blagajni MOV,
- Navodilo o blagajniškem poslovanje v Mestni blagajni MOV,
- Sklep o višini blagajniškega maksimuma.

