PREDLOG
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na ____. redni seji dne ________________ sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter način povračila stroškov.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11, 40/12-ZUJF) in določbe Zakona o lokalni samoupravi.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo
opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom drugih
organov pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se določijo na podlagi tega
pravilnika v skladu z določbami zakonov iz prvega odstavka tega člena.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN NAGRAD
ŽUPAN IN PODŽUPAN
3. člen
Sklep o določitvi plače župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
4. člen
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in v
okviru razpona, določenega v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Plačilo za opravljanje
funkcije podžupana se določi s sklepom, ki ga izda župan.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA IN ČLANI DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
TER DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV IN KOMISIJ
5. člen
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Sejnine za člane občinskega sveta znašajo za:
- udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta
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4,8 % plače župana

-

dodatek za vodenje seje občinskega sveta
(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)
udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
dodatek za vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta

1,5 % plače župana
2 % plače župana
0,8 % plače župana

6. člen
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence
prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje, ki trajajo
najmanj 1 uro; za seje, ki trajajo manj kot 1 uro, se skupna višina sejnine zniža za 50 %. Za
slavnostno sejo in korespondenčno sejo članom sejnina ne pripada.
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za
udeležbo na posamezni seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
8. člen
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.
Če je član delovnega telesa občinskega sveta ali katerega drugega občinskega organa javni
uslužbenec v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.
9. člen
Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti imajo za opravljanje funkcije oz. dela v svetu
krajevne skupnosti pravico do nadomestila oz. plačila v obliki sejnine, ki znaša za:
- dodatek za predsedovanje seji sveta krajevne skupnosti
2,7 % plače župana
- udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti, katerega član je
1,2 % plače župana
10. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripada za opravljanje njihove funkcije nagrada, ki jo
prejmejo v obliki sejnine, ki znaša za:
- udeležbo na seji nadzornega odbora
2 % plače župana
- dodatek za vodenje seje nadzornega odbora
0,8 % plače župana
- udeležbo na seji občinskega sveta za namen poročanja
1,4 % plače župana
- udeležbo na seji delovnega telesa za namen poročanja
1 % plače župana
Predsedniku in članom nadzornega odbora, ki so s sklepom nadzornega odbora pooblaščeni za
izvedbo nadzora, pripada nagrada za izvedbo nadzora, ki se porazdeli v enakem razmerju med
pooblaščene člane nadzornega odbora, ki so nadzor tudi dejansko opravili. Z ozirom na raven
zahtevnosti in obseg nadzora, znaša skupna nagrada za:
- zelo zahteven nadzor (izvedba nadzora zaključnega računa
proračuna občine)
30 % plače župana
- zahteven nadzor (izvedba nadzora v javnih zavodih,
javnih podjetjih, javnih agencijah ali drugega nadzora)
16,5 % plače župana
- manj zahteven nadzor (izvedba nadzora v krajevnih skupnostih)
10 % plače župana
Sejnina ali nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo ali kraj izvajanja nadzora. Sejnina za
udeležbo na seji občinskega sveta ali njegovega delovnega telesa za namen poročanja, pripada le
enemu predstavniku nadzornega odbora, ki na seji tudi dejansko poroča. Sejnina ali nagrada se
izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.

2

11. člen
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo
posameznemu članu občinskega sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta, članu
nadzornega odbora in članu drugih občinskih organov, komisij in drugih delovnih teles, letno ne
sme presegati zakonsko določenega odstotka letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek
za delovno dobo.
12. člen
Nadomestila za Občinsko volilno komisijo in volilne organe se izplačajo na podlagi Zakona o
lokalnih volitvah.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani drugih organov Občine Gornja
Radgona ter predsednik in člani sveta krajevne skupnosti, imajo pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, pravico do
dnevnice za službeno potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na
službeni poti. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v javni upravi.
Nalog za službeno potovanje izda župan, v njegovi odsotnosti podžupan oz. direktor občinske
uprave. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan oz. direktor občinske
uprave. Nalog za službeno potovanje članov krajevne skupnosti izda predsednik, za službeno
potovanje predsednika pa izda nalog podpredsednik.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad (sejnin) in povračil stroškov se zagotovijo iz sredstev
občinskega proračuna.
15. člen
Plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje najkasneje do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec.
Plačilo župana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, plačila nepoklicnim funkcionarjem, članom
delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Gornja Radgona se
izplačujejo najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
Povračila, nadomestila in drugi prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo hkrati
s plačo oz. drugimi plačili.
16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno z višino plače župana, povračila stroškov pa v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o
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povračilih stroškov v občini Gornja Radgona (Prepih, Uradne objave Občine Gornja Radgona št.
23/99 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-5/2008-U101
Datum: ____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

O B R A Z L O Ž I T E V:
1. UVOD
1.1 Razlogi za sprejetje odloka in ocena stanja
Zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju ter sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12) je bilo
potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev. Ker je
bil pravilnik sprejet že leta 1999, spremembe in dopolnitve pa leta 2003, smo se v občinski
upravi odločili, da pripravimo nov pravilnik, ki se celovito uskladi z zgoraj navedenimi zakoni
ter glede na potrebe smiselno dodela.
1.2 Cilji in načela pravilnika
Cilj pravilnika je, da se občinski predpis uskladi z veljavnimi republiškimi predpisi.
1.3 Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje pravilnika
Sredstva za plače občinskih funkcionarjev, za nagrade članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter za povračila stroškov se zagotavljajo v proračunu za tekoče
leto. S predlaganim pravilnikom se navedena sredstva ne spreminjajo oz. povišujejo v primerjavi
z dosedanjimi izplačili.
2. OBRAZLOŽITEV
S predlaganim pravilnikom se določajo plače in plačila občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Gornja Radgona.
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. Župan se lahko odloči, da
bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z
županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Člani občinskega
sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so bili funkcionarji (župan in podžupan)
razvrščeni v plačne razrede.
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V 3. členu predloga pravilnika je določeno, da sklep o določitvi plače župana izda Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Plačilo za opravljanje funkcije župana, je določeno v Prilogi I Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju. Občine so v navedenem odloku razporejene glede na število prebivalcev, tako je na
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju funkcija župana Občine Gornja Radgona
uvrščena v V. skupino občin (od 5001 do 15000 prebivalcev), kjer je za opravljanje funkcije
župana določen 51. plačni razred. Županu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada še dodatek za
delovno dobo v skladu z zakonom. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v
višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek
za delovno dobo.
V 4. členu je določeno, da plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil in v okviru razpona, določenega v Zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju. Plačilo za opravljanje funkcije podžupana se določi s sklepom, ki ga izda župan. Za
poklicno opravljanje funkcije podžupana je v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju določen
razpon od 36. do 43. plačnega razreda. Plačni razred znotraj razpona določi župan glede na obseg
podžupanovih pooblastil. Prav tako pa župan določi plačilo podžupanu, ki nepoklicno opravlja
svojo funkcijo. Skladno z zakonom pripada podžupanu dodatek za delovno dobo, kolikor
funkcijo opravlja poklicno. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za
opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne
upošteva dodatek za delovno dobo. Plačilo za opravljanje funkcije podžupana se določi s
sklepom, ki ga izda župan.
Sejnine, določene v 5., 7., 8. in 9. členu so ostale v enaki višini. Sprememba v primerjavi s starim
pravilnikom je le-ta, da so sejnine določene v % od plače župana in ne v količnikih, v sami višini
pa ni bistvene spremembe.
V 6. členu se v primerjavi s starim pravilnikom predlaga, da se sejnina izplačuje za redne in
izredne seje, ki trajajo najmanj 1 uro; za seje, ki trajajo manj kot 1 uro, se skupna višina sejnine
zniža za 50 %. Naveden predlog ocenjujemo kot primeren glede na prakso trajanja sej ter ob
upoštevanju specifike dela posameznih organov in delovnih teles.
V 10. členu je določena višina nagrade za člane nadzornega odbora. Po starem pravilniku je bil
znesek nagrade enak ne glede na zahtevnost in obseg nadzora ter ne glede na število
pooblaščencev, zaradi česar je v preteklosti že sam nadzorni odbor podal pobudo za spremembo.
Tako se predlaga drugačna opredelitev višine nagrade za izvedbo nadzora, ki je po novem
dodatno razčlenjena in sorazmerno drugače ovrednotena tudi glede na raven zahtevnosti in obseg
nadzora. Tako pri zelo zahtevnem nadzoru, kjer je za nadzor pooblaščenih vseh pet članov
nadzornega odbora, pripada posameznemu članu 6 % plače župana. Pri zahtevnem nadzoru, kjer
so za nadzor pooblaščeni trije člani nadzornega odbora, pripada posameznemu članu 5,5 % plače
župana. Pri manj zahtevnem nadzoru, kjer sta za nadzor pooblaščena dva člana nadzornega
odbora, pripada posameznemu članu 5 % plače župana. Ocenjujemo, da so predlagane nagrade za
ta organ občine s tem predlogom pravilnika bolj sorazmerne predlaganim zneskom sejnin za
udeležbo na seji občinskega sveta.
Za lažjo primerjavo višine sejnin po novem podajamo podatek, da trenutno znaša 1 % plače
župana 31,30 EUR, kar predstavlja približno 0,125 količnika po starem. Primer: Višina sejnine za
člana občinskega sveta za udeležbo na redni seji občinskega sveta po predlogu novega pravilnika
znaša 4,8 % plače župana oz. 150,23 EUR, višina iste sejnine po dosedanjem pravilniku znaša
0,60 količnika oz. 151,32 EUR.
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V 11. členu je vključena sprememba glede višine letnega zneska sejnin, ki ne sme presegati
zakonsko določenega odstotka letne plače župana (zakonsko določen odstotek znaša trenutno 7,5
% plače župana).
V 15. členu se v primerjavi s starim pravilnikom spremeni datum izplačila, in sicer tako, da se
plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno, plačila nepoklicnim funkcionarjem,
članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov izplačujejo najkasneje do 10.
dne v mesecu za pretekli mesec.
Povračila, nadomestila in drugi prejemki pa se izplačajo hkrati s plačo oz. drugimi plačili.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 30.01.2013
obravnavala predlog Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini
Gornja Radgona ter na podlagi 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona, da ga obravnava in sprejme v predlagani
vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona.

Gornja Radgona, januar 2013
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA
PREDLAGATELJ:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Vinko ROUS, l.r.
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