Objavljeno v Našem časopisu št 404/13 z dne 24. 4. 2013

Na podlagi 34. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 22. člena Statuta Občine Vrhnika
(Naš časopis št. 365 z dne 26.10.2009) in 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 – UPB2 (Naš časopis št.
387 z dne 24.10.2011) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 17. redni seji dne 4. 4. 2013
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
Prvi odstavek 9. člena 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 – UPB 2 (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni
tako, da se glasi:
»Sejnine pripadajo tudi zunanjim članom stalnih in občasnih delovnih teles občinskega sveta
za udeležbo na sejah, razen članom, ki imajo status javnih uslužbencev ali funkcionarjev ali
so zaposleni v javnih podjetjih ali zavodih, katerih ustanoviteljica je občina in opravljajo
naloge delovnih teles med delovnim časom ali v okviru delovnih nalog.
Sejnine so določene na sejo, s tem, da za zasedanje na nadaljevanju seje upravičencu
pripada sejnina v višini 70 % prvega dela sejnine.
V primeru, da seja traja pol ure ali manj, se izplača samo polovica sejnine.«
2. člen
11. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
» Osnova za izplačilo sejnin je mesečna osnovna plača župana za poklicno opravljanje
funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Občinski svet Občine Vrhnika ima po tem pravilniku stalna in občasna delovna telesa,
Nadzorni odbor in Štab za civilno zaščito Občine Vrhnika.
Stalna delovna telesa so:
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
- Odbor za gospodarstvo, finance in proračun
- Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
- Odbor za ekologijo in infrastrukturo
- Odbor za družbene dejavnosti
- Statutarno pravna komisija.
Občasna delovna telesa so:
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj
V primeru, da občinski svet ustanovi še dodatna stalna ali začasna delovna telesa, se
smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
Sejnine se določijo v naslednjih višinah:
- udeležba na redni seji občinskega sveta
- udeležba na izredni seji občinskega sveta
- predsedovanje na seji stalnega del. telesa OS in Nadzorni odbor

6,85 %
5,48 %
4,11 %

-

udeležba na seji stalnega del. telesa OS in Nadzornem odboru
predsedovanje na seji občasnega del. telesa občinskega organa
udeležba na seji občasnega občinskega organa občinskega organa
udeležba na seji štaba Civilne zaščite

2,74 %
3,28 %
2,20 %
2,46 %

Za udeležbo na nadaljevanju seje Občinskega sveta, Nadzornega odbora, štaba Civilne
zaščite, stalnega ali občasnega delovnega telesa udeležencu pripada 70 % sejnine določene
v prejšnjem odstavku.
Vsakemu svetniku, predsedniku ali članu stalnega ali občasnega delovnega telesa pripada
sejnina za tisto sejo ali nadaljevanje seje, katere se v celoti ali v pretežnem delu udeleži.«
V primeru, da seja traja pol ure ali manj, se izplača v tem členu polovica določene sejnine.«
3. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplača posameznemu članu občinskega sveta, na sme presegati 7,5 % plače župana. Pri
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.«
4. člen
Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah začne veljati 15 dni po objavi v občinskem glasilu
Naš časopis.
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