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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 

 

 
 
Zadeva:   OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA OSPREMEMBAH PRAVILNIKA O 

PLAČAH, POVRAČILU STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH 
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER 
ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 

 
 
Namen:  Sprejem predlaganega pravilnika 
 
Faza: Predlog  
 
Pravna podlaga: Statut Občine Dolenjske Toplice 

Zakon o lokalni samoupravi 
  
Poročevalec: Franc Vovk  
 
Občinski svet občine Dolenjske Toplice je dne 22. junija 2016 sprejel Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 
Občine Dolenjske Toplice (Ur. l. RS, št. 51/2016).  
 
Glede na to da so se z uporabo pravilnika pokazale posamične pomanjkljivosti le-tega je Občinska uprava 
pripravila predlog sprememb pravilnika.  
                                     
 
Predlog sklepa: Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice predlagamo, da obravnava 

priloženo gradivo in sprejme sledeč sklep: 
  
 Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Pravilnik o plačah, povračilu 

stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice. 

 

Župan Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk l.r. 
 
 
Priloga: 

- Predlagano besedilo Pravilnika 
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Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine 
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 03/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na ______ redni seji dne __________ sprejel 

P R A V I L N I K  

o spremembah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice  
 

1. člen 

V Pravilniku o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 51/16) se besedilo 2. člena spremeni tako da glasi: 
»S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določa plača, oziroma 
plačilo za opravljanje funkcije: za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice, kakor tudi sejnine za 
predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine in nagrade za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih teles, ki 
jih ustanovi oziroma imenuje Občinski svet Občine Dolenjske Toplice ali župan.« 
 

2. člen 

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi: 
»2.a člen 

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno 
uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.   
 
V kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena vanj imenovan kot predstavnik organizacije v katerih je zaposlen, mu sejnina 
ne pripada.«  
 

3. člen 

Za prvim odstavkom 9. člena se doda drugi odstavek, ki glasi: 
 
»Za korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, ki traja manj kot 3 ure, se sejnina ne izplačuje.« 
 

4. člen 

10. člen se spremeni, tako da glasi: 
»10. člen 

(1) Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo 
na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo 
končnega poročila na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora. 
(2) Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi 
občinska uprava, in sicer za: 
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 4,5 % plače župana, 
– udeležbo na seji nadzornega odbora 2,6 % plače župana, 
– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta 1,9 % plače župana. 
(3) Plačilo za izvedbo posameznega nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora z izdelavo končnega poročila, se 
določi glede na zahtevnost posameznega nadzora in sicer maksimalno 7,5 % plače župana. 
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava 
oziroma izdelanega poročila o opravljenih nadzorih, v katerem predsednik nadzornega odbora določi zahtevnost nadzora in 
pripadajočo višino v odstotku plače župana. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določene višine.« 
 

5. člen 

11. člen se spremeni tako da glasi: 
»11. člen 
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Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu občinskega sveta 
določi plačilo v obliki sejnine, ki je enaka sejnini za udeležbo člana sveta na seji delovnega telesa občinskega sveta.« 
 

6. člen 

Za 11. členom se doda 11.a člen, ki glasi: 
»11.a člen 

 
Članom občasnih komisij, odborov in projektnih svetov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se za opravljanje dela v komisiji, 
odboru ali projektnem svetu določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 2,5% plače župana.« 
 

7. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št.: 
 

  

Dolenjske Toplice, dne  
 

 Župan 
Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk l.r. 
 

 

 


