
 
 

 

 

 

 

 

13.   Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih 

za delo svetniških skupin in samostojnih 

članov Občinskega sveta Občine Bled 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Milan Rejc  - občinski svetnik 

PREDSTAVNIK:  Milan Rejc – občinski svetnik 

 
 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Pravilnika o sredstvih za  

delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled.
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Na podlagi 16. člena  Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09-UPB, 87/12 , 30/2017), 
ter 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/2009, 
78/2009-pop., Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013, 30/2017), je Občinski svet Občine Bled 
na __ redni seji dne ___________ sprejel 
 

P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin in samostojnih članov 
Občinskega sveta Občine Bled v zvezi z višino in uporabo finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo 
v proračunu zagotavlja Občina Bled. 
 

2. člen 
 
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo  trije ali več članov občinskega 
sveta. 
Samostojni član občinskega sveta je član, ki ni član nobene svetniške skupine. 
Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine. 
Svetniška skupina določi vodjo. 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. 
Svetniška skupina je upravičena do finančnih sredstev od naslednjega meseca po tem, ko 
župan prejme obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
FINANČNA SREDSTVA 
 

3. člen 
 
Višina sredstev, ki se nameni za financiranje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega 
sveta, se določi z odlokom o proračunu Občine Bled za  posamezno proračunsko leto. 
V proračunu Občine Bled se določi letni znesek sredstev, ki pripada posameznemu svetniku, to je 
840,00 € bruto ( 70,00 €/mesečno x 12 mesecev). Svetniški skupini pripada letni znesek za 
posameznega svetnika pomnožen s številom svetnikov v svetniški skupini. 
Mesečni znesek 70,00 € se letno revalorizira z  indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja 

Statistični urad Republike Slovenije, pri čemer se upošteva gibanje indeksov cen na dan 31.12. 

preteklega leta. V primeru, da je rast cen življenjskih potrebščin v navedenem obdobju negativna, 

se znesek ne revalorizira. 

V primeru, da iz svetniške skupine izstopi član občinskega sveta, se tej svetniški skupini finančna 
sredstva zmanjšajo za ustrezen znesek, preračunan glede na število mesecev v letu, v katerih je bil 
svetnik član svetniške skupine,  svetniški skupini, v katero pa je član občinskega sveta vstopil, pa 
se za ta znesek sredstva zvišajo. 
Sredstva se prerazporedijo od prvega dne naslednjega meseca od dne, ko občinska uprava prejme 
psino obvestilo, ki ga podpiše občinski svetnik, ki je zamenjal svetniško skupino ali postal 
samostojni svetnik. 
 
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov se vodijo na svoji 
proračunski postavki in sicer za vsako svetniško skupino in za vsakega samostojnega svetnika 
posamezno po stroškovnih mestih. 
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4. člen 

 
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega 
pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika. 
 
 

5. člen 
 
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje 
in sicer za naslednje namene, ki morajo biti neposredno povezani z delom občinskega sveta: 
 

- nakup pisarniškega materiala, 
- plačilo poštnih storitev, 
- plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev, 
- plačilo stroškov strokovne pomoči, 
- plačilo stroškov organizacije javnih prireditev (okrogle mize, javni posveti in 

podobno), kot so najem prostora, najava v medijih in podobno, 
- plačilo stroškov udeležbe na seminarjih, predavanjih in drugih dogodkih, namenjenih  

usposabljanju, ki je potrebno za izvrševanje funkcije članov občinskega sveta, 
- najem prostora za sestanke svetniške skupine. 

 
6. člen 

 
Izplačila iz proračuna se vršijo na podlagi argumentiranih zahtevkov in na podlagi verodostojne 
knjigovodske listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju in 
izvrševanju proračuna Občine Bled. 
 
Naročila povezana s porabo sredstev po tem pravilniku izvaja oseba občinske uprave Občine Bled, 
ki je skrbnik proračunske postavke. 
 
Vodja svetniške skupine ali samostojni član občinskega sveta posreduje občinski upravi pisni 
predlog za izdajo naročilnice. Iz predloga mora biti razvidno, da je predlagani nakup ali plačilo 
stroškov neposredno povezan z delom občinskega sveta. Priloga k predlogu mora biti podatek o 
zbiranju ponudb v skladu iz internimi navodili občin in morebitna konkurenčna ponudba. 
 
Po prejemu popolnega predloga za izdajo naročilnice občinska uprava najkasneje v roku 5 
delovnih dni po njegovem prejemu ponudniku izstavi naročilnico v imenu in za račun občine.  
 
Račun v obliki e-računa se mora glasiti na naslov občine. Vodja svetniške skupine ali samostojni 
član občinskega sveta je dolžan najkasneje v 7 dneh po izvedenem naročilu dostaviti občinski 
upravi dobavnico ali poročilo o opravljeni storitvi, ki sta podlaga za plačilo računa za naročilo. 
Če občinska uprava ne prejme zahtevanih dokazil, lahko zavrne plačilo računa. 
 

7. člen 
 
Račun za naročilo za tekoče proračunsko leto mora biti izdan najkasneje do 20. novembra 
tekočega leta v obliki e-računa. Neporabljena sredstva iz tekočega leta se ne prenašajo v proračun 
naslednjega leta. 
 
 

8. člen 
 
Sredstva iz 3. člena pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom 
in proračunom občine. V nasprotnem primeru se poraba za tekoče leto zmanjša za višino 
nepravilno porabljenih sredstev oziroma se morajo sredstva vrniti v proračun občine. 
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Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni 
svetnik občinskega sveta. 
Nadzor nad porabo sredstev vrši oseba občinske uprave, ki je skrbnik proračunske postavke. 
 

9. člen 
 
Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega sveta so dolžni ob koncu proračunskega leta, 
najkasneje do 31. 3. Občinskemu svetu Občine Bled predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za 
preteklo leto. V kolikor se poročila ne predloži, se financiranje iz proračuna občine začasno ustavi. 
Finančna sredstva ponovno lahko koristi z dnem izpolnitve obveznosti. 
Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata 
občinskemu svetu. 
 

10. člen 
 
Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na podlagi tega 
pravilnika opravlja Nadzorni odbor občine. 
 
 
OSNOVNA SREDSTVA 
  

11. člen 
 
Osnovna sredstva, kupljena za potrebe svetniških skupin in samostojnih svetnikov, so last 
Občine Bled. Svetniške skupine ali samostojni svetniki osnovna sredstva prejmejo v uporabo 
na reverz in jih morajo po poteku mandata vrniti.  
 

12. člen 
 
 S prevzetimi osnovnimi sredstvi morajo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so 
materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo osnovnega sredstva. V 
primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim, 
so dolžni sami kriti stroške popravila. 
 

13. člen 
 
Svetniške skupine oziroma njihovi člani in samostojni člani občinskega sveta, pri katerih so 
osnovna sredstva, morajo inventurni komisiji Občine Bled omogočiti vsakoletni pregled in 
popis osnovnih sredstev. 
 
KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo list in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 42/2003). 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin, uporablja 
pa se od 1. 1. 2021 dalje. 
 
Št. _________/2020 
 
Bled, _____________ 2020 
Župan Občine Bled: Janez Fajfar  
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Obrazložitev z oceno stanja in razlogi za sprejem 
Pravilnik o financiranju svetniških skupin in svetnikov, samostojnih članov občinskega sveta, se 
sprejema z namenom podpore kvalitetnemu delu svetnikov občinskega sveta. Delo svetnikov 
oziroma svetniških skupin je vezano na delo Občinskega sveta, to delo pa je povezano z 
materialnimi stroški, stroški izobraževanj, nasvetov ipd. 
Občinski svet bo imel v občinskem proračun posebno postavko namenjeno delu svetnikov 
oziroma svetniških skupin. 
Pravilnik določa višino sredstev in namen uporabe ter pravice in obveznosti svetnikov in 
svetniških skupin. 
Ker bo prihajalo do neenakomerne mesečne porabe sredstev, bo lahko mesečna poraba sredstev 
presegala 1/12 višine mesečnih sredstev. 
Sprejem pravilnika bo omogočil kvalitetnejše delovanje občinskih svetnikov oziroma svetniških 
skupin Občinskega sveta Občine Bled. 
Financiranje se zagotovi iz vsakoletnega proračuna občine.  
 
 
 
Pripravil: 
Milan Rejc, Občinski svetnik, Levica, 
Bled 
tel.: 041 721 594   
E-mail: milan.rejc@telemach.net 
 


