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PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O DOLOČANJU PLAČ IN DRUGIH 
PREJEMKOV FUNKCIONARJEV, ČLANOV NADZORNEGA ODBORA IN DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA TER DRUGIH ORGANOV OBČINE ŽIROVNICA 

 
 
UVOD 
 
Sedaj veljavni Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega 
odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 56/11) v zadnjem odstavku 6. člena določa, da 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. Določba je bila vnesena v pravilnik v skladu s 
takrat veljavnim Zakonom o lokalni samoupravi. V skladu z varčevalnimi ukrepi, ki jih je v Zakonu o 
lokalni samoupravi predvidel Zakon za uravnoteženje javnih financ, je bila višina letnega zneska 
prepolovljena in sicer na 7,5 % letne plače župana. Glede na posamezne višine sejnin za udeležbo 
na sejah organov občine in delovnih teles, letni znesek 7,5 % za posameznega člana občinskega 
sveta Občine Žirovnica ni bil nikoli presežen. 
Ker pa je omenjeni ukrep kljub odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov ostal trajen ter v skladu s 
priporočili Službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo v postopku strokovne 
pomoči občinam (pregled ustreznosti statuta, poslovnika občinskega sveta in poslovnika 
nadzornega odbora) je omenjeno določbo potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. 
 
 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Sprejem predlaganega pravilnika ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 
PREDLOG PRAVILNIKA    
 
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-Odl. US in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17-popr.) je Občinski svet Občine 
Žirovnica na svoji ___ seji dne _______ sprejel   

 
 

P R A V I L N I K 
o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov 

nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih 
organov Občine Žirovnica  

 
 

1. člen 
V 6. členu Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega 
odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 56/11) se v četrtem odstavku številka »15« nadomesti s številko »7,5« ter doda 
nov stavek: »Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.« 
 
 
 



2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 007-0004/2011   
Datum: __________    
          Župan  

  Leopold Pogačar 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
V 1. členu pravilnika je višina letnega zneska usklajena z višino letnega zneska za posameznega 
člana občinskega sveta, kot jo določa 34.a člen Zakona o lokalni samoupravi na podlagi 128. člena 
Zakona za uravnoteženje javnih financ. 
V 2. členu je določen začetek veljavnosti spremembe pravilnika. 
 
 
V skladu z navedenim predlagamo, da Občinski svet Občine Žirovnica v skladu z 18. členom 
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS št. 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17-popr.)  
sprejme naslednji  
 
S K L E P: 
Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika  o določanju plač in drugih prejemkov 
funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine 
Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica. 
 
 
Številka: 007-0004/2011 
Datum: 30.05.2018 
 
 
Pripravila:  
Monika KUSTERLE, univ. dipl. prav.   

                                        Leopold POGAČAR 
           ŽUPAN 

 
 
 
 
ČLEN, KI SE SPREMINJA 
 

6. člen 
Članom občinskega sveta (razen podžupanu), predsedniku in članom nadzornega odbora, 
predsedniku in članom delovnih teles ter članom v drugih organih Občine Žirovnica, pripada 
sejnina za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles v naslednji višini: 
1. Občinski svet: 
- udeležba na redni seji v višini 3 % plače župana, 
- udeležba na izredni seji v višini 2 % plače župana, 
- udeležba na nadaljevanju redne seje v višini 2 % plače župana, 
- vodenje seje občinskega sveta v odsotnosti župana in podžupana v višini 4 % plače župana. 
2. Odbor ali delovno telo občinskega sveta: 
- vodenje seje v višini 3 % plače župana, 
- udeležba na seji v višini 2 % plače župana. 



3. Nadzorni odbor: 
- vodenje seje v višini 5 % plače župana (vključuje tudi poročanje občinskemu svetu), 
- udeležba na seji v višini 3 % plače župana, 
- izvedba nadzora – en član v višini 5 % plače župana, 
- izvedba nadzora – dva člana v višini 4 % plače župana, 
- izvedba nadzora – trije člani v višini 3 % plače župana. 
4. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin: 
- vodenje seje v višini 3 % plače župana, 
- udeležba na seji v višini 2 % plače župana. 
5. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 
- vodenje seje v višini 3 % plače župana, 
- udeležba na seji v višini 2 % plače župana. 
6. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada: 
- vodenje seje v višini 3 % plače župana, 
- udeležba na seji v višini 2 % plače župana. 
7. Štab civilne zaščite: 
- vodenje seje v višini 3 % plače župana, 
- udeležba na seji v višini 2 % plače župana. 
 
Članom občinske volilne komisije pripada sejnina za udeležbo na sejah, kadar le-te niso v sklopu 
izvedbe lokalnih volitev, v višini 2 % plače župana, za vodenje take seje pa v višini 3 % plače 
župana. 
 
Za članstvo v drugih organih občine, katerih ustanovitev in naloge se določijo z zakonom, se višina 
sejnine določi z aktom o ustanovitvi. 
 
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. 
 


