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NAMEN: Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinkih fukcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta
POROČEVALEC: Župan Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem sklep:
Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega
sveta.
Andrej Maffi
župan
Priloga:
-

Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika,
Veljavni pravilnik

Priloga 1
Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF),
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. št. 41/03,
17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na …..seji
dne …….sprejel
Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih
teles občinskega sveta
1. člen
Spreminja se naslov Pravilnika, ki sedaj glasi: Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov
občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti.».
2. člen
(1) Prvi člen Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) ta pravilnik ureja osnove za plače, sejnine in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kanal ob
Soči in članov svetov krajevnih skupnosti.
(2) Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije, sejnin ter povračil stroškov, ki jih
imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotavljajo v Proračunu Občine Kanal ob Soči
oziroma Finančnih načrtih krajevnih skupnostih
(3)V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni
za moški in ženski spol.«
3. len
V tretjem odstavku 5. člena pravilnika se besedna zveza »v višini 50%« nadomesti z
besedno zvezo «največ v višini 50%«.
4. člen
(1)Četrti odstavek 6. člena se črta.
(2)V petem odstavku 6. člena se število 15% nadomesti s številom 7,5%.
5. člen
Doda se 6a. člen, ki se glasi:
(1)Članom svetov krajevnih skupnosti pripada sejnina v skladu s finančnimi možnostmi
krajevne skupnosti in sicer:
- predsedniku sveta krajevne skupnosti lahko pripada za vodenje sveta krajevne
skupnosti sejnina v višini največ 1,50% plače župana mesečno,
- članom sveta lahko pripada za sejo sveta krajevne skupnosti sejnina v višini največ
1% plače župana mesečno,
- za opravljanje administrativno-tehničnih del pri izvedbi seje sveta krajevne skupnosti
pripada nagrada v višini največ 0,75% plače župana.

(2)Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v skladu s finančnimi možnostmi krajevne
skupnosti in sklepom Sveta krajevne skupnosti dobi poleg sejnine tudi nadomestilo za
opravljanje funkcije v višini največ do 2,5% plače župana, podpredsedniku sveta krajevne
skupnosti pa znesek največ v višini 2,0 % plače župana, kar velja tudi za člana sveta
krajevne skupnosti, ki nadomešča predsednika sveta krajevne skupnosti v primeru, ko svet
krajevne skupnosti nima podpredsednika.
(3)Predsednik sveta krajevne skupnosti in njegov namestnik imata pravico do povračila
stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.
6. člen
Doda se 10 a. člen, ki se glasi:
(1)Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, se
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom občinskega štaba civilne zaščite, sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter članom drugih odborov, komisij ali strokovnih
organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan.
(2)Višina sejnine upravičencem iz prvega odstavka tega člena se opredeli v sklepu o
imenovanju.
(2)Če je član delovnega telesa občinskega sveta ali katerega drugega občinskega organa
javni uslužbenec v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.
7. člen
Doda se 10 a. člen, ki se glasi:
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico, da se s podpisom posebne izjave
odrečejo, deloma ali v celoti, za celotno obdobje ali za določeno časovno obdobje,
izplačevanju sejnine ali drugih izplačil, kot jih določa ta pravilnik.
8. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
RS. Uporabljajo se od 1.1.2015 dalje.
Številka:
Datum:
Andrej Maffi
župan
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem in pravna podlaga
Razlog za sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika je 128. člen Zakona za uravnoteženje
javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), na čigar podlagi se šesti odstavek 34. a člena Zakona o
lokalni samoupravi spremeni tako, da se glasi: »Članu občinskega sveta, razen podžupanu,
pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali 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 % plače župana. Pri
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«.
Hkrati se v pravilniku na novo določa plačila nagrad oz. sejnin za svete krajevnih skupnosti.
2. Ocena stanja

Funkcija župana občine Kanal ob Soči je po veljavnih predpisih uvrščena v 51. plačni razred.
Po pregledu ureditve sejnin nekaterih drugih občin ugotavljamo, da so nekatere občine po
uveljavitvi ZUJF-a, ki so imele prej višje sejnine le-te zmanjšale, tako, da smo sedaj bolj
primerljivi med sabo. Opozoriti je tudi, da občine sicer avtonomno urejajo to področje ob
upoštevanju omejitev ZUJF-a.. Tako so stroški sej občinskega sveta v letu 2013 so znašali
29.250 EUR, odborov in komisij pa 13.282,32 EUR, nadzornega odbora 9.436 EUR. Člani
občinskega sveta prejemajo sejnine v višini 228 EUR bruto, predsednik nazornega odbora
136,91 EUR bruto, predsednik statutarne in KMVVI 106,5 EUR, predsedniki ostalih odborov
76,06 EUR bruto, ostali člani odborov in komisij 60,85 EUR bruto na sejo. V sejnine so
vključeni tudi stroški prihoda na sejo. Razen v enem, dveh primerov posamezni svetnik ni
presegel omejitve na letni ravni.
Prav tako ugotavljamo, da pri krajevnih skupnostih ni urejeno nagrajevanje. Nagrajevanje
sicer opredeljuje Odlok o krajevnih skupnostih (Uradne objave Primorskih novic, št. 20/96), ki
v 13 členu določa: »Delo članov organov krajevne skupnosti se nagrajuje. Če tako določa
statut krajevne skupnosti, lahko člani organov krajevne skupnosti prejmejo povračilo stroškov
in sejnino za največ šest sej sveta krajevne skupnosti letno. Povračilo sejnin ne smejo
presegati višine, ki je določena za člane občinskega sveta.« Krajevne skupnosti, ki razen v
enem primeru, nimajo statuta, so sicer že sedaj smiselno uporabljale veljavni pravilnika.
3. Cilji in načela odloka
Cilj sprememb in dopolnitev Pravilnika je uskladiti obstoječe stanje z veljavno zakonodajo,
statutom in poslovnikom občine.
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarje ter nagradah delovnih teles občinskega
sveta (Uradne objave Primorske novice, št. 16/2007) in je priložen usklajujemo z veljavno
zakonodajo, ki določa, da pripada članom občinskega sveta za udeležbo na sklepčni redni in
izredni seji občinskega sveta sejnina največ v višini 7,5% vrednosti plače župana na letni
ravni, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
V pravilniku dodajamo tudi merila za nagrade članov svetov krajevnih skupnosti. Prav tako
omogočamo, tudi glede na pobude nekaterih svetnikov, da se svetniki odrečejo delno ali v
celoti pripadajoči sejnini.
4. Ocena finančnih posledic
Ocenjujemo, da predlagane Spremembe in dopolnitve Pravilnika ne bodo imele večjih
finančnih posledic za proračun oz. finančne načrte KS. .
5. Dodatna obrazložitev besedila odloka
1. člen: Spreminja se naslov Pravilnika, ki sedaj glasi: Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov
občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti.».
2. člen: Na novo opredeljuje predmet pravilnika in upravičence.
3. člen: Uskladitev s petim odstavkom 34 a. členom Zakona o lokalni samoupravi.
4. člen: uskladitev s statutom in poslovnikom, ki ne predvidevata nadaljevanje prekinjene
seje občinskega sveta. Uskladitev tudi s šestim odstavkom 34. a člena zakona o lokalni
samoupravi.
5. člen: opredeli se merila za plačila nagrad, sejnin, potnih stroškov za delovanje svetov
krajevnih skupnosti

6. člen: določa smiselno uporabo določil pravilnika tudi za druge organe in delovna telesa, ki
jih imenuje župan ali občinski svet (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Štab
CZ, projektne skupine idr.)
7. člen: opredeljuje možnost, da se svetniki odločijo o morebitni odpovedi pravice do sejnin in
drugih izplačil
8. člen: opredeljuje pričetek veljavnosti in pričetek uporabe sprememb in dopolnitev
pravilnika.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih organov občine Kanal ob Soči, članov svetov krajevnih
skupnosti obravnava in ga v predlagani vsebini sprejme.

Pripravila:
Nives Prijatelj
Župan
Andrej Maffi

Priloga 2
Na podlagi 100 b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in na
podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter na podlagi 16.
člena Statuta Občine Kanal ob Soči je občinski svet na svoji 6. redni seji dne 29. 3. 2007
sprejel naslednji
PRAVILNIK
O plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih
teles občinskega sveta
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona
o lokalni samoupravi ter določbe Odloka o plačah funkcionarjev.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo
opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Članom
delovnih teles občinskega sveta , ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega
odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika
smiselno določbam zakona iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
3. člen
za poklicno opravljanje funkcije župana Občine Kanal ob Soči, katera je razvrščena v peto
skupino občin (od 5001 od 15000 prebivalcev) je določena plača v skladu z zakonom o
lokalni samoupravi in z Odlokom o plačah funkcionarjev, katera opredeljujeta, da je župan
razvrščen v 51 plačilni razred z upoštevanjem odprave plačnih nesorazmerij v osnovni plači.
Županu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% za vsako zaključeno leto delovne
dobe. Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada županu 50% plače ugotovljene na podlagi
zakona brez dodatka na delovno dobo.
4 .člen
bruto plača poklicnega župana Občine Kanal ob Soči brez dodatka za delovno dobo je
osnova za izračun nagrad in sejnin občinskih funkcionarjev ter predsednika in članov
Nadzornega odbora, predsednikov in članov odborov, komisij in drugih delovnih mest.
5. člen
mesečna plača podžupana je določena z Odlokom o plačah funkcionarjev s katerim je
Občina Kanal ob Soči razvrščena v plačilni razred v razponu od 36 do 41 plačilnega razreda.
Plačilni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% za vsako zaključeno leto delovne
dobe.

Če podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno mu pripada plača v višini 50% plače
poklicnega podžupana brez dodatka za delovno dobo. Mesečna plača podžupana vključuje
tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih
teles. V primeru neudeležbe se plača podžupanu zmanjša za zneske opredeljene v 6. členu
tega pravilnika.
6. člen
članom občinskega sveta, predsedniku in članom Nadzornega odbora, predsednikom in
članom odborov, delovnih teles in komisij, ki jih imenujeta občinski svet ali župan pripada
nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles, določene v
odstotkih od bruto plače poklicnega župana brez dodatka za delovno dobo:
- članom občinskega sveta v višini 7,50%
- predsedniku nadzornega odbora v višini 4,50%
- predsednikom komisij: za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarno pravne
komisije v višini 3,50%
- predsednikom odborov in komisij v višini 2,50%
- članom odborov in komisij v višini 2,00%
- nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Nagrada se izplača na podlagi evidence prisotnosti za najmanj 50% časovne prisotnosti na
seji za redne in izredne seje. Za korespodenčne seje se nagrada ne izplačuje.
V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% nagrade.
Letni znesek sejnin vključno sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače
poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
7. člen
N primeru povečanega dela katere od komisij ali odborov se lahko na predlog župana in s
sklepom občinskega sveta predsednika in člane dodatno nagradi.
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti,dnevnice za
službena potovanja in povračilo stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenih v državnih
organih. Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice do vračila stroškov na podlagi prehodno
izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan,…
9. člen
Nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačajo mesečno najkasneje do 20. dne v mesecu za
pretekli mesec.
10. člen.
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov
nadzornega odbora, članov odborov in komisij, ki jih imenujeta občinski svet ali župan vodi
zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri
pripravi sej občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih delovnih teles.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta (Uradne objave PN št.
22/99) in spremembe in dopolnitve pravilnika (Uradne objave PN, št. 51/04 in 04/07)
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu uporablja pa se od
1.1.2007 dalje.

Številka:007 – 02/07 - 2
Kanal ob Soči, 29. marca 2007
Župan
ANDREJ MAFFI

