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OBdINSKI SVET OBCINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG PRAVILNIKA O SREDST},IH ZA DELO SVETNISKIH SKUPIN IN
SAMOSTOJNIH dLANOV OBdINSKEGA SVETA OBEINE MORAVSKE TOPLICE

1. ZAKONSKAPODLAGA

- l6. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,21/15,25/17),
- 29. tlen Zakota o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno prediSdeno

besedilo, 76108,79109,51110,40112 - ZUJF, 14115 - ZUUIFO, 11/18 - ZSPDSLS-I,
30118,61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZruOOPE).

2. RAZLOGIZASPREJEM

Namen pravilnika je ureditev pogojev in vi5ine sredstev za delo svetniSkih skupin in
samostojnih dlanov Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice. SredsWa za delo svetni5kih
skupin in neodvisnih svetnikov so namenjena za izwSevanje funkcije dlana obdinskega sveta, ne
glede na to ali gre za svetnika, izvoljenega na strankarski listi ali za nestrankarske svetnike,
izvoljene v obdinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev.
Sredstva za delo svetni3kih skupin se zagotovijo v proradunu Obdine Moravske Toplice za leto
2022.
Iz proraduna Obdine Moravske Toplice so se doslej zagotavljala le sredstva za financiranje
politidnih shank na podlagi 26. dlena Zakona o politidnih shankah. Glede na to, da obdinski svet

lahko sestavljajo tudi svetniki iz neodvisnih list, ki niso registrirane kot politidne stranke, se kot
dodatna moZnost financiranja dela dlanov obdinskega sveta predvideva financiranje sredstev za

delo po tem predlaganern pravilniku.

3. PREDLOGSKLEPA

ObEinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o sredstvih za delo
svetniSkih skupin in samostojnih ilanov oblinskega sveta ObCine Moravske Toplice.
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Predlog

Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,2lll5,25/17),29.
(lena Zakona o lokalni samoupravi je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.

94107 - uradno predi5deno besedilo, 76108,'79109, 5lll0, 40/12 - ZUIF, l4ll5 - ZUUJFO, 1 1/18 -
ZSPDSLS-I, 30118,61/20 - ZIUZEOP-A in80/2O -ZIUOOPE) je Obdinski svet Obdine Moravske
Toplice na _ seji dne , sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniSkih skupin in samostojnih Elanov

Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice

l. dlen
S tem pravilnikom se dolodajo pogoji in sredstva za delo svetni5kih skupin in samostojnih
dlanov Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, ter njihove pravice in obveznosti.
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot newalni za
Zenski in mo5ki spol.

2. dler,
Svetni5ko skupino v smislu dolodb tega pravilnika predstavljajo dva ali ved dlanov obdinskega
sveta.

Samostojni dlan obdinskega sveta je dlan obdinskega sveta.

Vsak dlan Obdinskega sveta Obdine Moravske Topliceje lahko dlan le ene svetniSke skupine.
Vodja svetni5ke skupine v roku 10 dni po ustanovitvi svetni5ke skupine ali sprernernbi njene
sestave o tem pisno obvesti Zupana in mu predloZi seznam dlanov svetniSke skupine z njihovimi
podpisi.

3. dlen
Svetni5ka skupina in samostojni dlani obdinskega sveta imajo pravico porabe sredstev, ki so v
proradunu obdine za posamezno leto namenjena za delo posameznih svetni5kih skupin in
samostojnih dlanov obdinskega sveta.

Svetni5ke skupine in samostojni dlani obdinskega sveta prejanajo sredstva iz proraduna obdine
glede na Stevilo izvoljenih dlanov tekodega mandata.
V primau izstopa posameznega dlana iz svetni5ke skupine, se svetni5ki skupini soraznerno
zmanj5ajo sredstva s prvim dnern naslednjega meseca po prejanu pisnega obvestila o izstopu.
V primeru vstopa novega dlana v svetni5ko skupino, se svetniSki skupini finandna sredstva

sor.vmerno povedajo s prvim dnern naslednjega meseca po prejernu pisnega obvestila o vstopu
novega dlana.
Sredstva se drpajo na osnovi predloZenih radunov oziroma zahtevkov.
Ob zakljudku proradunskega leta se neporabljena finandna sredstv4 namenjena za delovanje
svetni5kih skupin in samostojnih dlanov obdinskega sveta ne prenaiajo v proradun naslednjega
leta.
Pravica do pridobitve sredstev iz tega pravilnika preneha z dnern poteka mandata obdinskernu
svetu.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obdina ne jamai

odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (5esta toika 7. ilena Uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t.

241L6).
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4. dlen
Sredstva za delo svetniSkih skupin se lahko uporabljajo izkljudno za namene delovanja svetni5kih
skupin, in sicer za:

- pladilo stro5kov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
- pladilo stro5kov po5tnih storitev,
- nakup pisarniSkega in potrodnega materiala.

5. dlen
1) Finandna sredstva za delo svetni5kih skupin in samostojnih dlanov obdinskega sveta se vodlo za

vsako svetnisko skupino in vsakega samostojnega dlana obdinskega sveta posamezno po
stroikovnih mestih.

2) Vodja svetniSke skupine oz. samostojni dlan obdinskega sveta mora pred narodilom blaga oz.
storitve na obdino posredovati predlog za izdajo narodilnice, na osnovi katerega se izda
narodilnica obdine, ki jo podpi5e Llirpan oz. od njega pooblaldena oseba.

6. dlen
1) Ce svetni5ka skupina in sfinostojni dlani obdinskega sveta finandnih sredstev ne uporabijo za

namene, dolodene s tem pravilnikom, se jim proradunski prihodki zmanjiajo za viSino
nepravilno porabljenega zneska oz. morajo sredstva vmiti v proradun obdine.

2) Nadzor nad porabo sredstev opravlja obdinska uprava in nadzomi odbor Obdine Moravske
Toplice.

7. dlen
Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnern listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1. 1 .2022.
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Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega odina ne jamai
odikodninsko ali kako drugate. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (5esta totka 7. flena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t.
241t6).


