Objavljeno v Našem časopisu št. 385 z dne 29.8.2011

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08,
79/09 in 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo,
17/08,58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10), Zakona o začasnem zniževanju plač
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09 in 13/10), Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) in
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 6. seji, dne 7. 7. 2011
sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah
zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Naš časopis št. 355/08 – uradno
prečiščeno besedilo 1) se v drugem stavku drugega
odstavka 7. člena besedna zveza »Plača župana«
nadomesti z besedno zvezo »Plača podžupana«.
2. člen
Zadnji stavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
Sejnine so določene na sejo, s tem da za zasedanje
na nadaljevanju seje upravičencu pripada sejnina v
višini 70 % prvega dela sejnine.
Doda se nov 2. odstavek 9. člena, ki se glasi:
Za udeležbo na seji Občinskega sveta pripada 50 %
sejnine člana Občinskega sveta tudi predsedniku
Nadzornega odbora, če se je seje v celoti udeležil,
razen v primeru, če izvaja naloge poročevalca, ko je
upravičen do celotne sejnine. V primeru, da se seje
Občinskega
sveta
namesto
predsednika
Nadzornega odbora udeleži podpredsednik ali član
Nadzornega odbora, tako določena sejnina pripada
podpredsedniku ali pooblaščenemu članu.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

dodatka za delovno dobo (53. plačni razred)
korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v
osnovni plači in v primeru znižanja plač
funkcionarjem zmanjšana v skladu z veljavnimi
določili. Sejnine se določijo v naslednjih višinah:
- udeležba na redni seji občinskega sveta
6,85%
- udeležba na izredni seji občinskega sveta
5,48%
- predsedovanje na seji delovnega telesa
občinskega sveta
4,11%
- udeležba na seji delovnega telesa občinskega
sveta
2,74%
- predsedovanje na seji drugega občinskega
organa
4,11%
- udeležba na seji drugega občinskega organa
2,74%
Za udeležbo na nadaljevanju seje Občinskega
sveta, delovnega telesa ali drugega občinskega
organa udeležencu pripada 70 % sejnine določene
v prejšnjem odstavku.
Vsakemu svetniku, predsedniku ali članu delovnega
telesa pripada sejnina za tisto sejo ali nadaljevanje
seje, katere se v celoti ali v pretežnem delu udeleži.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v
Uradnem glasilu Naš časopis. Uporablja se tudi za
izplačilo sejnin za III. kvartal za leto 2011.

»Osnova za izplačilo sejnin je mesečna osnovna
plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez
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