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PRAVILNIK O SPREMEMEBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH
PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER
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PREDLAGATELJ:

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

GRADIVO PRIPRAVIL:

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve In imenovanja

Predlagatelj predlaga Občinskemu svetu Občine Ajdovščina, da na 12. redni seji dne
17.12.2015 obravnava v 1. obravnavi oziroma po skrajšanem postopku sprejme naslednji:
1. OBRAVNAVA OZIROMA SKRAJŠANI POSTOPEK
PREDLOG PRAVILNIKA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15), 34.a člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 –
ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14,
95/14 in 24/15 – odl. US) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ____seji dne ____ sprejel

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
8. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS,
št. 36/03, 47/05, 43/07, 84/07, 12/13) se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnina članom občinskega sveta se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– udeležba na seji občinskega sveta 7,6% plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 4,9% plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 3,4% plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14100-1/2003
Ajdovščina, dne
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.
Obrazložitev
1. Pravni temelji:
- Statut Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsnI, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13
– ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14 in 24/15 – odl. US).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve odloka:
Merila za izplačilo sejnin za udeležbo na seji občinskega sveta in seji delovnih teles določi
Občina s svojim predpisom. Občina Ajdovščina ima sprejet Pravilnik o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 36/03, 47/05, 43/07, 84/07,
12/13) (v nadaljevanju: pravilnik), v katerem je upoštevana omejitev Zakona o uravnoteženju
javnih financ, ki je za maksimalni letni znesek sejnin občinskih svetnikov določil 7,5%
županove plače.
S pravilnikom se bodo spremenila merila za izplačilo sejnin in sicer:
– za udeležbo na seji občinskega sveta se spremeni iz 5,6% na 7,6% plače župana,
– za predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta se spremeni iz 3,5% na 4,9%
plače župana,
– za udeležbo na seji delovnega telesa se spremeni iz 2,4% na 3,4% plače župana.
Predlog je utemeljen z novim terminskim planom sej, ki predvideva zmanjšanje števila sej
občinskega sveta, zato bodo seje občinskega sveta in delovnih teles v prihodnje obsegale
več točk kot doslej (posledično bo tudi več gradiva).
Primerjava višin sejnin - obstoječe in po novem:
seja
udeležba na seji občinskega sveta
predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
udeležba na seji delovnega telesa

merilo
(% plače župana)

7,6%
4,9%
3,4%

sejnina
novo
(EUR)

sejnina
staro
(EUR)

225,00 183,71
144,00 114,82
99,00 78,73

Ob tem je potrebno navesti, da se v skladu s pravilnikom na sejah preverja prisotnost in od
tega je odvisno, ali občinskemu svetniku oz. članu delovnega telesa sejnina pripada ali ne.

Primeri sejnin v drugih občinah (bruto zneski):
Občina

Žalec
Grosuplje
Jesenice
MO Murska Sobota
Izola
Medvode
Slovenj Gradec

udeležba na
seji OS
(EUR)

predsedovanje
seji delovnega telesa OS
(EUR)

udeležba
na seji delovnega telesa OS
(EUR)

196,83
123,02
246,04
221,10
314,93
236,19
295,24

98,41
73,81
123,02
95,46
59,05
186,99
98,41

65,61
61,51
61,51
56,42
45,93
124,66
73,81 - svetniki
59,05 - zunanji
56,89

Tržič
152,12
vir: Občina Vrhnika; november 2015

91,27

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
Sprejem pravilnika vpliva na javna sredstva, ki jih je za namen izplačila sejnin potrebno
zagotoviti v občinskem proračunu. Višina porabljenih proračunskih sredstev za izplačilo
sejnin je odvisna od višine sejnin in od števila sej v koledarskem letu. S terminskim planom
za prihodnje leto se bo število sej predvidoma zmanjšalo, tako da se zaradi spremembe meril
za izplačilo sejnin spremembe višina proračunske postavke ne bo spreminjala.
4. Besedilo posameznih členov pravilnika s spremembami:
1. člen
Za ureditev plač in plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev ter prejemkov članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov se uporabljajo predpisi,
ki urejajo plače v javnem sektorju, in sicer: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 110/06) – v nadaljevanju: Zakon o sistemu plač in Odlok o plačah funkcionarjev
(Uradni list RS, št. 14/06, 1/07 odl. US).
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo
poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Merila
za oblikovanje in višino plače oziroma plačila določa ta pravilnik.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom
nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika,
smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Plačilo za izvedbo volitev se članom volilnih organov izplača v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah, medtem ko se plačilo za izvedbo lokalnega referenduma oblikuje na podlagi tega
pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če
se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Župan se za poklicno opravljanje funkcije uvršča v 53. plačni razred.

Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50%
plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Podžupan se za poklicno opravljanje funkcije uvršča v 38. do 45. plačni razred.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno
dobo.
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji
občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.
5. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje
dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nadomestilo v obliki sejnine.
6. člen
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil, v
skladu z naslednjimi merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti,
– za vodenje občinskega sveta,
– za koordinacijo dela delovnih teles,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana, lahko podžupanu določi plačni razred občinski
svet.
7. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem
razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v
rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33%
plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
8. člen
Sejnina članom občinskega sveta se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– udeležba na seji občinskega sveta 5,6 % plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 3,5 % plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 2,4 % plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo.
Sejnina članom občinskega sveta se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– udeležba na seji občinskega sveta 7,6% plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 4,9% plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 3,4% plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo

9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje
dela v delovnem telesu občinskega sveta določi plačilo v višini, ki je določena v zadnji alinei
prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
9.a člen
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta
krajevne skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 50 EUR na sejo (bruto).
Sejnina se v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti lahko izplača za največ eno sejo
mesečno.
9.b člen
Odločitev o izplačevanju sejnine sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom, s katerim določi
tudi način vodenja evidence prisotnosti ter način njenega izplačevanja.
Sredstva za kritje stroškov sejnine krajevne skupnosti planirajo v okviru letnih finančnih
načrtov in sicer v višini stroškov za največ dvanajst sej sveta krajevne skupnosti letno glede
na najvišjo možno sejnino (bruto). Posamezni predsednik sveta krajevne skupnosti se sejnini
lahko odpove.
10. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi plačilo za
predsedovanje oziroma za udeležbo na seji ter plačilo izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Predsedniku se za predsedovanje na seji določi plačilo v višini, ki je določena v prvi alinei
prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, članom pa se za udeležbo na seji določi plačilo v
višini, ki je določena v zadnji alinei prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
Višina plačila za izvedbo nadzora in izdelavo poročila je odvisna od zahtevnosti izvedenega
nadzora, in znaša:
– za najzahtevnejši nadzor 12,6 % plače župana,
– za zahtevnejši nadzor 9,1 % plače župana,
– za manj zahteven nadzor 6,3 % plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo. Zneski nadzora se nanašajo na
celotni nadzor in ne na člana.
11. člen
Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v občinski volilni komisiji ob vsakih splošnih
volitvah pravico do enkratnega nadomestila, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, ki obsegajo predvsem nadomestne volitve v občinski svet in
predčasne ter nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti, pripada članom za delo v
občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti
nižja od 20% in ne višja od 100% nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka
tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine nadomestila med
posameznimi člani občinske volilne komisije.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju občinske volilne
komisije.

Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinske volilne komisije
pripada nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum
izvaja le v delu občine, pa članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v
skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
12. člen
Predsedniku in članom štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles, ki jih imenuje svet ali
župan se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v višini polovične sejnine, ki je
določena v drugi oziroma tretji alinei prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s
predpisi, ki urejajo te pravice.
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za
službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda
nalog podžupan ali tajnik občine.
14. člen
Sredstva za izplačevanje prejemkov po tem pravilniku se zagotovijo s proračunom.
Prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem
mesecu, na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
15. člen
Za prejeta plačila se obračunajo davki in prispevki, ki so predpisani za plačila na podlagi
podjemne pogodbe.
Povračila stroškov v zvezi z delom pa se izplačujejo v skladu s predpisi, ki to urejajo.
15.a člen
(črtan)
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Uradno glasilo, št. 5/99).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.
POROČILO KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Na 14. redni seji dne 11.12.2015 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja obravnavala predlagani Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih

prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov in sprejela
mnenje, da je predlagani Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov primeren za obravnavo na Občinskem svetu ter predlaga,
da ga Občinski svet sprejme.
Datum: 14.12.2015
PREDSEDNIK KOMISIJE
Jordan POLANC, s.r.

