Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12–ZUJF in 14/15–ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in 47/08) je Občinski
svet Občine Gornja Radgona na svoji 6. redni seji dne 18.06.2015 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona (v nadaljevanju: svetniške skupine) glede uporabe finančnih sredstev, ki jih za
njihovo delovanje, neposredno povezano z izvrševanjem funkcije članov občinskega sveta,
zagotavlja Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina).
Svetniško skupino po tem pravilniku sestavlja eden ali več članov Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona (v nadaljevanju: občinski svet), ki ustanovijo svetniško skupino in določijo
vodjo svetniške skupine. Vodja svetniške skupine v roku 10 dni po ustanovitvi svetniške skupine
ali spremembi njene sestave o tem pisno obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške
skupine z njihovimi podpisi. Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine.
II. FINANČNA SREDSTVA
2. člen
Svetniške skupine imajo pravico porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo
svetniških skupin za posamezno leto.
Svetniške skupine so dolžne s sredstvi iz prejšnjega odstavka tega pravilnika ravnati kot dober
gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.
3. člen
Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo vseh svetniških skupin v proračunu občine
za posamezno leto.
Za posamezno svetniško skupino se višina sredstev določi tako, da se najprej zagotovljena
sredstva preračunajo na posameznega člana občinskega sveta z enakomerno razdelitvijo glede na
število vseh članov občinskega sveta ter se potem ta znesek pomnoži s številom članov
vključenih v posamezno svetniško skupino.
4. člen
Svetniška skupina je upravičena do finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika s prvim dnem
naslednjega meseca po tem, ko župan prejme obvestilo iz drugega odstavka 1. člena tega
pravilnika.
V primerih sprememb sestave svetniških skupin zaradi odstopa, izstopa, prestopa člana ali
ustanovitve nove svetniške skupine se pravica uporabe finančnih sredstev in morebitne prevzete
obveznosti v ustrezni višini prenese s prvim dnem naslednjega meseca po tem, ko župan prejme
obvestilo iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika.
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5. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo za vsako svetniško skupino po stroškovnih
mestih.
6. člen
Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene neposredno povezane z izvrševanjem funkcije
članov občinskega sveta, in sicer:
- plačilo nakupa pisarniškega in potrošnega materiala,
- plačilo nakupa in vzdrževanja osnovnih sredstev ter drobnega inventarja (računalniki in
programska oprema, pisarniška oprema, telefonski aparati podobno),
- plačilo stroškov poštnih storitev,
- plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
- plačilo telefonskih stroškov in internetnega dostopa,
- plačilo stroškov pravne in druge strokovne pomoči,
- plačilo nakupa časopisov, revij, knjig in strokovne literature,
- plačilo stroškov izobraževanja (udeležba na seminarjih, predavanjih in drugih dogodkih) in
potnih stroškov,
- plačilo stroškov najemnin prostorov za sestanke svetniške skupine,
- plačilo stroškov organizacije javnih prireditev (okrogle mize, javni posveti in podobno), kot
so najem prostora, najava v medijih in podobno,
- plačilo reprezentančnih stroškov (stroški pogostitve na sestankih, stroški ob delovnih obiskih,
protokolarnih in podobnih dogodkih),
- plačilo stroškov za razne oblike obveščanja občanov o delovanju članov občinskega sveta v
javnosti.
Svetniška skupina lahko sredstva, ki ji pripadajo po tem pravilniku, nameni za financiranje
politične stranke, zastopane v občinskem svetu, vendar skupna višina sredstev namenjenih iz
proračuna občine za financiranje političnih strank ne sme preseči omejitve sredstev, ki jih
politična stranka lahko pridobi v skladu s predpisom, ki ureja financiranje političnih strank v
občini.
Svetniška skupina lahko sredstva, ki ji pripadajo po tem pravilniku, nameni za dobrodelne
namene in jih donira društvom oziroma drugim organizacijam s sedežem na območju občine, ki
se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo.
7. člen
Vodja svetniške skupine poda na naslov občine (lahko tudi po elektronski pošti) pisni predlog za
porabo sredstev za namene iz prejšnjega člena tega pravilnika. Če je predlog za porabo sredstev
skladen z določili tega pravilnika, odredbodajalec najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu
predloga odobri porabo sredstev z izdajo naročilnice ali z izdajo sklepa ali s sklenitvijo pogodbe.
Predlog za porabo sredstev tekočega proračunskega leta mora biti podan najkasneje do 31.10..
Račun za nakup ali plačilo stroškov iz prejšnjega člena mora biti izdan in poslan na naslov
občine, vodja svetniške skupine pa je dolžan na naslov občine v roku 7 dni po opravljeni storitvi
oziroma dobavi blaga posredovati poročilo o opravljeni storitvi oziroma potrjeno dobavnico.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika na predlog vodje
svetniške skupine izdaja župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za
uporabo finančnih sredstev.
8. člen
Občinska uprava je dolžna na zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v
finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.
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9. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na podlagi tega
pravilnika opravlja občinska uprava ter nadzorni odbor občine.
Svetniška skupina je dolžna med letom omogočiti izvedbo nadzora nad izvajanjem porabe
sredstev na podlagi tega pravilnika.
Za obravnavo morebitnih odprtih vprašanj glede porabe sredstev v skladu s tem pravilnikom je
pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
10. člen
Ob zaključku proračunskega leta neporabljena sredstva za delo svetniških skupin se ne prenašajo
v proračun občine za naslednje leto.
Pravica do uporabe sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta
oziroma z mesecem, v katerem poteče mandat občinskemu svetu.
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.

Številka: 007-7/2015-U112
Datum: 19.06.2015
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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