Objavljeno v Našem časopisu št.: 293/2003
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) ter v skladu s
100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02) je Občinski svet Občine Vrhnika na
svoji 4. seji, dne 10.4.2003, sprejel
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
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.
3. člen
Osnova za obračun plač in drugih plačil po tem pravilniku je znesek, ki je kot izhodiščna
plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za
negospodarske dejavnosti (vrednost količnika 1).
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
V skladu z zakonom se županu za poklicno opravljanje funkcije določi plača v višini količnika
8, funkcijski dodatek v višini 50% od količnika 8 ter dodatek na delovno dobo v višini, kot je
določena z zakonom.
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
Plača podžupana znaša 80 % plače župana iz prvega odstavka 5. člena, če funkcijo opravlja
poklicno oziroma 40%, če funkcijo opravlja nepoklicno
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. Sejnine so določene na
sejo, ne glede na to, koliko nadaljevanj ima seja.
Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, se izplača samo sejnina za redno sejo.
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, ne glede na to, koliko
nadaljevanj ima seja.
10. člen
O udeležbi na sejah vodi občinska uprava evidenco. Evidenca je podlaga za izplačila sejnin,
ki se opravljajo tromesečno.
11. člen
Višine sejnin so določene s količniki v naslednjih višinah:
- udeležba na redni seji občinskega sveta, brez nadaljevanj
1,0,
- udeležba na redni seji občinskega sveta z nadaljevanji
1,5,
- udeležba na izredni seji občinskega sveta
0,8,
- predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta
0,6,
- udeležba na seji delovnega telesa občinskega sveta
0,4,
- predsedovanje na seji drugega občinskega organa
0,6,
- udeležba na seji drugega občinskega organa
0,4.
Sejnina za udeležbo na redni seji z nadaljevanji se razdeli na toliko delov, kolikor delov je
imela seja. Vsakemu svetniku pripada sejnina samo za tisti del seje, katerega se je udeležil.
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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.
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 tajnik 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 zneska, ki je kot izhodiščna plača za
prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
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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.

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

ŽUPAN
OBČINA VRHNIKA
dr. Marjan RIHAR, l.r.
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