Objavljeno v Našem časopisu št. 432/15 dne 30. 11. 2015.

Na podlagi 34. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 22. člena
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430 z dne 28.9.2015) 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
(Naš časopis št. 387 z dne 24.10.2011- UPB2, Naš časopis št. 404/13 z dne 26.4.2013) je
Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 7. seji dne 5. 11. 2015 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 sedmem členu pravilnika se v celoti črta tretji odstavek.
Spremeni se četrti odstavek sedmega člena pravilnika, ki sedaj postane tretji odstavek in se
po novem glasi:
»Plača podžupana se določi s sklepom, ki ga sprejme župan ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil.«
2. člen
V celoti se črta drugi odstavek devetega člena pravilnika.
3. člen
10. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»O udeležbi na sejah vodi občinska uprava evidenco z listo prisotnosti, na katero se
podpišejo prisotni člani delovnega telesa.«
4. člen
V drugem odstavku 11. člena pravilnika se na koncu stavka doda Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
Četrti odstavek 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Občasno delovno telo je:
- Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.
Spremeni se sedmi odstavek 11. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Za udeležbo na nadaljevanju seje Občinskega sveta, Nadzornega odbora, štaba Civilne
zaščite, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stalnega ali občasnega delovnega
telesa udeležencu pripada 70 % sejnine določene v prejšnjem odstavku.«
Osmi odstavek 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Vsakemu svetniku, predsedniku ali članu stalnega ali občasnega delovnega telesa pripada
sejnina za tisto sejo ali nadaljevanje seje, katere se udeleži v celoti ali najmanj v
sedemdesetih odstotkih.«
5. člen
Trinajsti člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

»Sejnine se izplačujejo na podlagi podpisanih list prisotnosti udeleženih članov delovnih teles
na seji.
6. člen
Spremeni se 17. člen pravilnika, tako, da se glasi:
»Plača, sejnine in druga plačila se izplačujejo po zasedanju delovnega telesa skladno z roki,
določenimi v vsakokrat veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS.«
7. člen
Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah začne veljati 15 dni po objavi v občinskem glasilu
Naš časopis.
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