Objavljeno v Našem časopisu št. 387 z dne 24.10.2011

Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet
Občine Vrhnika na 7. seji dne 29. 9. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo 2 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, ki obsega:
-

-

-

Pravilnik 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. 293/2003)
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 (Naš
časopis, št. 316/2005)
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 (Uradni
list RS, št. 95/2008)
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 (Naš
časopis, št. 385/11)

Številka: 103-1/2003 (2-01)
Datum: 30. 9. 2011

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin,univ.dipl.inž.grad.,l.r.

PRAVILNIK
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
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 2
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik 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 (v nadaljevanju: pravilnik) določa višino plače oziroma plačila za
opravljanje funkcij v Občini Vrhnika ter višino sejnin zunanjih članov delovnih teles
Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter pravico do povračila stroškov, ki
nastanejo zaradi opravljanja funkcije.
2. člen
Za poklicno opravljanje funkcij v Občini Vrhnika imajo občinski funkcionarji pravico do plače,
za nepoklicno opravljanje funkcije pa pravico do plačila za opravljanje funkcije.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji
občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta (zunanji člani) ter
članom nadzornega odbora pripadajo sejnine, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
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3. člen
črtan
4. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe
predpisov, ki urejajo delovna razmerja in plače v javnem sektorju, če Zakon o lokalni
samoupravi ne določa drugače.
5. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan oziroma podžupani.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko v skladu s statutom odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan oziroma podžupani se lahko v skladu s statutom odločijo, da bodo opravljali svojo
funkcijo poklicno.
II. PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA
6. člen
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije župana v Občini
Vrhnika, ki glede na število prebivalcev (občine od 15001 do 30000 prebivalcev) sodi v IV.
skupino občin, določen 53. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek
za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če
bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo.
Plača župana se določi s sklepom, ki ga sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija).
7. člen
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije podžupana v Občini
Vrhnika, ki glede na število prebivalcev (občine od 15001 do 30000 prebivalcev) sodi v IV.
skupino občin, določen razpon med 38. in 45. plačnim razredom. Plačni razred podžupana
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu skladno z
zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi
jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno
dobo.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, podžupanu, ki bo opravljal funkcijo
župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Plača podžupana se določi s sklepom, ki ga sprejme Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
III. SEJNINE
8. člen
Sejnine pripadajo članom občinskega sveta za udeležbo na redni in izredni seji občinskega
sveta ter za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta.
Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, tako, da bosta skupaj trajali manj kot tri
ure (zasedanja) se izplača samo sejnina za redno sejo.
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9. člen
Sejnine pripadajo tudi zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih
občinskih organov za udeležbo na sejah. Sejnine so določene na sejo, s tem da za
zasedanje na nadaljevanju seje upravičencu pripada sejnina v višini 70 % prvega dela
sejnine.
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.
10. člen
O udeležbi na sejah vodi občinska uprava evidenco. Evidenca je podlaga za izplačila sejnin,
ki se opravljajo trimesečno.
11. člen
Osnova za izplačilo sejnin je mesečna osnovna plača župana za poklicno opravljanje
funkcije brez 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.
12. člen
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
13. člen
Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa komisije, s katerim se ugotovi višina sejnin za
preteklo tromesečje.
III. PRAVICA DO POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM FUNKCIJE
14. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo
pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski
funkcionar, ki funkcijo opravlja nepoklicno, uveljavlja, če gre za službeno potovanje po
nalogu občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno.
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Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na
službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s
predpisi.
15. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za
službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma podžupan po pooblastilu župana. V kolikor
gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan oziroma direktor občinske uprave
občine.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačila v skladu s tem pravilnikom se zagotavljajo v proračunu Občine Vrhnika.
17. člen
Plače se izplačujejo mesečno, sejnine in druga plačila se izplačujejo trimesečno za pretekle
tri mesece najkasneje do 10. dne v mesecu izplačila.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem
službenem potovanju.
18. člen
Plače in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo osnovnih plač plačilnih razredov
plačilne lestvice, ki je objavljena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, povračila
stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik ne velja za določitev nadomestil predsedniku in članom
namestnikom Občinske volilne komisije.

ter njihovim

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah, nadomestilih plač občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 253).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati 15 dni po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
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 (Naš
časopis, št. 316/2005) vsebuje naslednjo končno določbo:
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
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 (Uradni
list RS, št. 95/2008) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uporabi se tudi za izplačilo sejnin za III. kvartal leta 2008.

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 (Naš
časopis, št. 385/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
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.
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