
 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena 
Statuta Občine Dobrepolje  (Uradni list RS, št. 37/99)   je Občinski svet Občine Dobrepolje na 
svoji  8. redni seji dne 25. 09. 2007 sprejel 
 

PRAVILNIK 
o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje 

 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se ureja zagotavljanje materialnih pogojev in povračilo stroškov za delo 
članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki so v svetniških skupinah ali pa samostojni 
svetniki ( v nadaljevanju svetniške skupine), ter predpisujejo njihove pravice in obveznosti 
glede uporabe finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Dobrepolje. 
 

2. člen 
 
Svetniške skupine oziroma samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna glede 
na število članov v svetniški skupini. Član svetniške skupine je lahko le član Občinskega 
sveta Občine Dobrepolje. 
Vsak član Občinskega sveta Občine Dobrepolje je lahko član le ene svetniške skupine. V 
primeru izstopa člana občinskega sveta iz svetniške skupine, se finančna sredstva prenesejo v 
svetniško skupino, v katero je vstopil. 
Svetniška skupina je upravičena do finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika naslednji 
mesec po tem, ko je obvestila župana in mu predložila seznam članov svetniške skupine z 
njihovimi podpisi. 
 

3. člen 
 
Za zagotavljanje materialnih pogojev in povračila stroškov, ki nastanejo z delom svetniških 
skupin, se iz proračuna Občine Dobrepolje, mesečno zagotavljajo sredstva največ do neto 
višine 20 EUR mesečno po članu svetniške skupine. 
Sredstva svetniškim skupinam pripadajo mesečno po dvanajstinah. 
 

4. člen 
 
Svetniška skupina je dolžna s sredstvi iz prejšnjega člena ravnati kot dober gospodar in jih 
uporabljati v skladu z določili tega pravilnika. 
 

5. člen 
 
Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo za vsako svetniško skupino po 
stroškovnih mestih. 
Sredstva se lahko uporabljajo le za naslednje namene: 

- nakup pisarniškega in potrošenega materiala ter drobnega inventarja, 
- najemnino osnovnih sredstev, 
- plačilo stroškov poslovnih prostorov, 
- potne stroške, 
- plačilo telefonskih, poštnih in internetnih storitev, 
- plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev, 



- plačilo stroškov strokovne literature, 
- plačilo stroškov izobraževanja, 
- plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti, organiziranje okroglih miz, 

forumov in podobno 
 

6. člen 
 
Vodja svetniške skupine poda pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 5. člena tega 
pravilnika odredbodajalcu, ki uporabo sredstev odobri z naročilnico ali predloženim računom. 
 
 

7. člen 
 
Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za 
zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta, ne prenašajo na omenjeno 
proračunsko postavko proračuna naslednjega leta. 
 

8. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati po sprejemu, uporablja pa se od 1. 10. 2007 dalje. 
 
 
Številka: 032-7/07 
Videm, dne 25. 09. 2007   
 
       Župan Občine Dobrepolje 
       Janez Pavlin, univ.dipl.inž. str. 
 


