Objavljeno v Uradnem listu RS št.: 95/2008 z dne 6.10.2008
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
95/07- uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08) in 20. člena Statuta Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na
svoji 12. izredni seji, dne 2. 10. 2008, 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. 293/03, z dne 28. 4. 2003 in št. 316/05, z dne 27. 6.
2005) se črta 3. člen.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»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.«
3. člen
7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»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 župana se določi s sklepom, ki ga sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in administrativne zadeve.«
4. člen
Prvi odstavek 11. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»Osnova za izplačilo sejnin je mesečna osnovna plača župana za poklicno opravljanje
funkcije brez dodatka za delovno dobo (53. plačilni razred). Sejnine se določijo v naslednjih
višinah:
- udeležba na zasedanju redne seje občinskega sveta
6,85%,
- udeležba na zasedanju izredne seje občinskega sveta
5,48%,
- predsedovanje na zasedanju seje delovnega telesa občinskega sveta
4,11%,
- udeležba na zasedanju seje delovnega telesa občinskega sveta
2,74%,
- predsedovanje na zasedanju seje drugega občinskega organa
4,11%,
- udeležba na zasedanju seje drugega občinskega organa
2,74%.«
5. člen
V drugem stavku drugega odstavka 15. člena se beseda »tajnik« nadomesti z besedo
»direktor občinske uprave«.
6. člen
V 18. členu se besedilo: »zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni
delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti« nadomesti z
besedilom »osnovnih plač plačilnih razredov plačilne lestvice, ki je objavljena v Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju,«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Uporabi se tudi za
izplačilo sejnin za III. kvartal leta 2008.
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