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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______ sprejel naslednji  
 
 

P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta 

Mestne občine Nova Gorica 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov pri zagotavljanju pogojev za delo ter pravice in obveznosti, ki se nanašajo na 
namensko porabo proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: 
MONG), ki se zagotavljajo za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov.  
 
S tem pravilnikom se ureja tudi način določanja sredstev iz prejšnje alineje tega člena 
tega pravilnika za namene, za katere se lahko uporabijo ter nadzor nad namenskostjo 
porabe teh sredstev. 
 
Na podlagi tega pravilnika se zagotavljajo pogoji za delo ter sredstva za stroške, ki so 
potrebni za izvrševanje funkcije mestnega svetnika MONG.  
 

2. člen 
 
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v 
proračunu MONG namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, MONG 
pa jim za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga 
osnovna sredstva, druge materialne pogoje za delo ter strokovno in administrativno 
pomoč. 
 

3. člen 
 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega 
pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega 
pravilnika ter veljavno zakonodajo. 
 

4. člen 
 
Za opredelitev, ustanovitev ter druga vprašanja, ki se nanašajo na pojem svetniške 
skupine in samostojnega člana mestnega sveta v smislu določb tega pravilnika se 
uporabljajo določbe Poslovnika mestnega sveta MONG. 
 
 
 
 
 



 

II. FINANČNA SREDSTVA 
 

5. člen 
 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna MONG 
glede na število svojih članov. Višina mesečnih sredstev se določi v vsakokratnem odloku 
o proračunu MONG, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna 
neporabljena sredstva prejšnjega meseca. 
 
 
Pri vsakokratni pripravi odloka o proračunu MONG pripravijo vodje svetniških skupin in 
samostojni svetniki za posamezno proračunsko leto predlog plana porabe sredstev. 
Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po posameznih kontih 
proračuna na proračunski postavki oz. postavkah, namenjenih za njihovo delovanje, ter 
pisno obrazložijo plan porabe. 
 

6. člen 
 
V primerih sprememb sestave svetniških skupin zaradi odstopa, izstopa, prestopa člana 
ali ustanovitve nove svetniške skupine ali svetnika posameznika se pravica uporabe 
finančnih sredstev in morebitne prevzete obveznosti v ustrezni višini prerazporedi s 
sklepom župana, ki ga slednji izda s prvim dnem naslednjega meseca po tem, ko prejme 
obvestilo o spremembi v sestavi svetniške skupine oz. ustanovitvi nove svetniške skupine 
ali svetnika posameznika. 
 
V kolikor župan sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena tega pravilnika ni pristojen 
sprejeti, se spremembe sestave svetniških skupin zaradi odstopa, izstopa, prestopa člana 
ali ustanovitve nove svetniške skupine ali svetnika posameznika upoštevajo z uveljavitvijo 
rebalansa proračuna. 
 

7. člen 
 
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje 
delovanje, zlasti za naslednje namene: 
- nakup pisarniškega materiala,  
- nakup in vzdrževanje pisarniške, računalniške in druge opreme,  
- potne stroške,  
- plačilo poštnih stroškov,  
- plačilo telekomunikacijskih stroškov,  
- plačilo stroškov fotokopiranja gradiv,  
- plačilo tiska,  
- plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, 
propagandni material ipd.),  
- plačilo strokovne literature,  
- plačilo stroškov izobraževanja,  
- plačilo stroškov strokovne pomoči,  
- plačilo najemnin poslovnih prostorov,  
- plačilo reprezentančnih stroškov,  
- plačilo stroškov javnih prireditev (okroglih miz, predavanj, itd.),  
- plačilo po pogodbah o delu ter 
- plačilo stroškov študentskega servisa. 
 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so do vseh v prvem odstavku tega člena tega 
pravilnika  navedenih sredstev upravičeni le, v kolikor jim povrnitev sredstev ne pripada 
na podlagi Pravilnika o sejninah za mestne svetnike MONG. 



 

 
Strošek telekomunikacijskih storitev v zvezi z uporabo mobilnega telefona se priznava v 
višini, ki jo s sklepom določi župan. Za vse zneske, ki presegajo z navedenim sklepom 
določeno višino stroškov, se uporabnikom izstavi račun, znesek pa se poračuna pri 
izplačilu obračuna plačila za opravljanje funkcije mestnega svetnika (sejnine). 
  

8. člen 
 
Vodja svetniške skupine ali samostojni član mestnega sveta poda pisni predlog (lahko 
tudi po elektronski pošti) za porabo sredstev za namene iz prejšnjega člena tega 
pravilnika Kabinetu župana. Iz predloga mora biti razvidno, da je predlagani nakup ali 
plačilo stroškov neposredno povezan z izvrševanjem funkcije mestnega svetnika MONG. 
Če je predlog za porabo sredstev skladen z določili tega pravilnika, odredbodajalec v 
roku 5 delovnih dni po njegovem prejemu odobri uporabo sredstev z izdajo naročilnice 
oz. s sklenitvijo ustrezne pogodbe, upoštevaje določbe Zakona o javnem naročanju. 
Račun za opravljen nakup, izplačan iz sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov Mestne občine Nova Gorica, mora biti izdan in poslan na naslov občine. Vodja 
svetniške skupine ali samostojni član mestnega sveta je dolžan v roku 7 dni po opravljeni 
storitvi oz. dobavi blaga Kabinetu župana posredovati poročilo o opravljeni storitvi oz. 
potrjeno dobavnico. 
 
Vodja svetniške skupine ali samostojni član mestnega sveta lahko poda tudi pisni 
zahtevek za izplačilo iz proračuna, kateremu morajo biti predložena dokazila in 
verodostojne knjigovodske listine o porabi sredstev za namene, določene s tem 
pravilnikom.  
 
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na 
predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika župan. Župan lahko 
pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev. 
 

9. člen 
 
Pristojni oddelek občinske uprave je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine oz. 
samostojnega svetnika le temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi 
sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke. 
 

10. člen 
 
Nadzor nad namenskostjo in zakonitostjo porabe sredstev, ki se zagotavljajo na podlagi 
tega pravilnika, opravlja Nadzorni odbor MONG ter pristojni organ občinske uprave. 
 
Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in 
proračunom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih 
prejema iz proračuna MONG, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, mora 
nenamensko porabljena sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi. 
 

11. člen 
 
Ob zaključku proračunskega leta se pravica do porabe neporabljenih finančnih sredstev 
iz 6. člena tega pravilnika ne prenaša v proračun naslednjega leta. 
 
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha z mesecem, v 
katerem poteče mandat članov mestnega sveta. 
 



 

12. člen 
 
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno leto je sestavni del tudi poročilo 
o porabi sredstev, ki ga pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik. 
 
 
III. OSNOVNA SREDSTVA 
 

13. člen 
 
Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim 
svetnikom za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine in samostojni svetniki 
uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov za potrebe izvrševanja funkcije 
mestnega svetnika. 
 
 
IV. KONČNA DOLOČBA 
 

14. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

Številka:007-1/2015 
Nova Gorica, 
            Matej Arčon 
               ŽUPAN  
          




