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Na podlagi 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05 in 100/05 – ur.p.b.) in 20. člena Statuta
Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/2000) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 3.
redni seji dne 15.02.2007, sprejel naslednji
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Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih
funkcionarjev se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij za občinske funkcionarje, smiselno
uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v
državnih organih (Ur. list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/
91 in Ur. list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe Zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.
18/94 in 36/96), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 4/95, 63/95, 26/
97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05 in
100/05 – ur.p.b.) ne določa drugače.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo kot sejnina za
udeležbo na seji, ki je določena s tem pravilnikom
ob smiselni uporabi določb v drugem odstavku tega
člena navedenih zakonov.
Občinski volilni komisiji se enkratno nadomestilo
izplača skladno z določbami zakona o lokalnih volitvah.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta,
župan in podžupan občine.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski
funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo
poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije,
če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija
župana.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni
dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih,
državnih organih in organih in organih lokalnih
skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja
funkcijo poklicno.
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Uradno glasilo ob~ine Loška dolina

1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plače oziroma plačila za opravljanje
funkcije v Občini Loška dolina, sejnin in drugih
prejemkov, ki pripadajo poklicnim in nepoklicnim
funkcionarjem v občini in povračilo stroškov, ki
nastanejo v zvezi z opravljanjem funkcije.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

4. člen
Osnovna plača župana je v skladu z Odlokom o
plačah funkcionarjev (Ur. list RS, št. 14/06) določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena
funkcija župana VI.
Župan Občine Loška dolina je uvrščen v 49. plačni
razred, ki predstavlja osnovno plačo župana.
Županu ne pripadajo dodatki, razen dodatka za
delovno dobo.
5. člen
Če župan oziroma podžupan opravlja funkcijo
nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
Osnovna plača podžupana je v skladu z Odlokom o
plačah funkcionarjev (Ur. list RS, št. 14/06) določe-
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na s plačnim razredom, v katerega je uvrščena
funkcija podžupana VI.
Podžupan Občine Loška dolina je uvrščen v plačni
razred v razponu od 34 – 41 plačnega razreda.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko
podžupanu določi plačni razred občinski svet.
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Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Predsednikom in članom, določenim v prvem odstavku tega člena, se sejnina izplačuje za udeležbo
na rednih in izrednih sejah, pri čemer morajo biti
na posamezni seji prisotni najmanj polovico časa
trajanja posamezne seje.
Za nadaljevanje prekinjene seje se izplača 50% sejnine.
Za korespondenčno sejo se sejnina na izplačuje.

III. SEJNINE
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega
sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma 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
15% letne plače župana.
8. člen
Za člane občinskega sveta se določi sejnina v višini
8 % županove osnovne plače.
V sejnino so vključeni tudi stroški prihoda na sejo.
Sejnine se članom občinskega sveta izplačajo za
udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega
sveta, pri čemer mora biti član občinskega sveta na
posamezni seji prisoten najmanj polovico časa
trajanja posamezne seje.
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Za nadaljevanje prekinjene seje se članom občinskega sveta izplača 50% sejnine.
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Za korespondenčno ali svečano sejo se sejnina ne
izplačuje.
Sejnina se izplačuje mesečno na podlagi evidence o
udeležbi članov občinskega sveta na sejah, ki jo vodi
občinska uprava.
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora, predsedniku in članom komisij ali odborov oziroma
drugih delovnih teles, pripada sejnina za udeležbo
na sejah organov občine ali delovnih teles, ki je določena v odstotkih od županove osnovne plače v
naslednji višini:
- predsedovanje na seji nadzornega odbora 8 %
- udeležba na seji občinskega sveta 8 %;
- udeležba na seji nadzornega odbora 6 %;
- predsedovanje na seji komisije, odbora ali drugega delovnega telesa 2,4 %;
- udeležba na seji komisije, odbora ali drugega
delovnega telesa 2 %.

Sejnina se izplačuje mesečno na podlagi evidence
prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
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10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil,
nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar
uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Loška dolina. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za
službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi
predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen
Pravice iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.

OBRH - Uradno glasilo občine Loška dolina
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v
občini Loška dolina
Izdajatelj in sedež izdajatelja: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, tel.: 01/705 06 70,
e-naslov:loska-dolina@loska-dolina.si
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naklada: 1.350 izvodov
Grafična priprava in tisk: Biro m d.o.o., Ljubljana
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Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor
gre za službeno potovanje župana, izda nalog pooblaščeni podžupan ali direktor občinske uprave.

Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se
usklajujejo skladno s spremembami višine plačne
lestvice iz priloge I ZSPJS - Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju. (Ur. list RS, št. 110/06 – ur. p. b.).

-

-
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13. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na predsednike in člane komisij in odborov občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin
poveljniku in članom štaba za civilno zaščito, predsednikom in članom drugih komisij, odborov in
svetov, ki niso člani občinskega sveta in ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
14. člen
Nagrade uredniškemu odboru in glavnemu uredniku javnega glasila Obrh, se določijo s posebnim
pravilnikom.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati:
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 4/97)
- Spremembe pravilnika o plačah in drugih
prejemkih funkcionarjev Občine Loška dolina
(Ur. list RS, št. 21/97)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjem Občine Loška

-

dolina, nagradah članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Loška
dolina ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št.
72/99)
Popravek 12. člena v prejšnji alinei cit. Pravilnika (Ur. list RS, št. 79/99)
Spremembe pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjem
občine Loška dolina, nagradah članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organizacij
Občine Loška dolina ter o povračilih stroškov
(Uradno glasilo občine Loška dolina Obrh št. 9 z
dne 28.12.2001)
Spremembe in dopolnitve pravilnika o višini in
načinu določanja plač oziroma dela plač
funkcionarjem Občine Loška dolina, nagradah
članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Loška dolina ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo občine Loška dolina Obrh, št. 15 z dne 10.10.2002)
Pravilnik o spremembah pravilnika o višini in
načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem občine loška dolina, sejnin članom delovnih teles občinskega
sveta in drugih organov občine loška dolina ter
o povračilih stroškov (Uradno gasilo občine Loška dolina obrh, št. 22 z dne 4.7.2003)

16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu občine
Loška dolina Obrh in začne veljati 15. dan po objavi.
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12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje
funkcije, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo
občinski funkcionarji, se zagotavljajo iz sredstev
proračuna občine Loška dolina. Izplačujejo se
najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
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Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle
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