
8. člen
Porabo finančnih sredstev za delo klubov svetnikov vodijo

klubi svetnikov. Za zakonito in pravilno porabo sredstev je od-
govoren vodja kluba svetnikov.

Klub svetnikov je dolžan odredbodajalcu podati letno poroči-
lo o uporabi finančnih sredstev iz proračuna občine po namenih
porabe iz 6. člena pravilnika. Poročila so sestavni del zaključnega 
računa proračuna občine.

Klubu svetnikov, ki ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka 
tega člena, se financiranje iz proračuna občine začasno ustavi, do-
kler ne izpolni obveznosti.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV 
št. 7/03) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 30. 
redni seji, dne 19. julija 2005, sprejel

P R AV I L N I K
o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov

v Občini Selnica ob Dravi

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti klubov 

svetnikov o porabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo za-
gotavlja Občina Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Klubi svetnikov so upravičeni do finančnih sredstev za zagotav-

ljanje materialnih pogojev za njihovo delo, ki so v proračunu občine 
namenjena za delo klubov svetnikov občinskega sveta občine.

V proračunu občine se sredstva iz prejšnjega odstavka vodijo 
na postavki Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustano-
vam – Klubi svetnikov.

3. člen
Klubi svetnikov so dolžni s sredstvi iz prejšnjega  člena tega 

pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu 
z določili tega pravilnika.

4. člen
Občinski svet občine s sklepom o sprejetju proračuna določi 

višino finančnih sredstev za delo klubov svetnikov v proračunu
občine za posamezno leto.

5. člen
Klubi svetnikov so upravičeni do sredstev iz proračuna ob-

čine glede na število svetnikov - članov kluba.
V primeru izstopa svetnika iz kluba svetnikov, se pravica do 

finančnih sredstev prenese v klub svetnikov, v katerega je vstopil.

6. člen
Finančna sredstva, ki jih klubi svetnikov prejemajo iz prora-

čuna občine za svoje delo, se uporabljajo za naslednje namene:
• nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega in-

ventarja,
• nakup in najem osnovnih sredstev,
• plačilo stroškov poslovnih prostorov,
• plačilo neproizvodnih storitev,
• plačilo poštnih, telefonskih in internetnih stroškov,
• plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
• plačilo časopisov,
• plačilo za strokovno pomoč in izobraževanje,
• plačilo stroškov reprezentance,
• sodelovanje z drugimi klubi svetnikov,
• stike z javnostmi, organizacije okroglih miz, forumov ipd.

7. člen
Klubu svetnikov se nakazujejo sredstva na osnovi zahtevka za 

nakazilo sredstev. Zahtevku morajo biti priložene kopije računov 
za izdatke, ki so vsebina zahtevka.

Odredbe za nakazila finančnih sredstev, v skladu z določili tega
pravilnika, izdaja župan ali od njega pooblaščeni odredbodajalec.


