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Objavljeno v Uradnem vestniku Občine Jezersko št. 01/23011, dne 21.12.2011 
 
Na podlagi 32a. in 34a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08 in 79/09, 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB 13, 13/10, 
59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011 in naslednji) ter 9., 12. in 20. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02, 28/03) je Občinski svet Občine Jezersko na 4. redni seji dne 2.8.2011 sprejel  

 
 

P R A V I L N I K 
o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega 

sveta in drugih organov Občine ter povračilih stroškov 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
1. člen 

S Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega 
sveta in drugih organov Občine ter povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) se določa višina in 
način določanja plačil, do katerih so za opravljanje funkcije in dela upravičeni funkcionarji Občine 
Jezersko, člani delovnih teles Občinskega sveta in drugih organov Občine Jezersko ter povračila 
stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem.   
 
Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije, sejnin ter povračil stroškov, ki jih imajo 
upravičenci po tem pravilniku, se zagotavljajo v proračunu Občine Jezersko.  
 

2. člen 
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in občinske svetnice/svetniki (v nadaljevanju: občinski 
svetnik). 
 
Funkcionarjem Občine Jezersko se pravica do plačila po tem pravilniku določi glede na način 
opravljanja funkcije.  
 
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.  
 
 

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA 
 

3.  člen 
Plačo oziroma plačilo župana in podžupana določa zakon.  
 
Ugotovitveno odločbo o plači župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
sklep o določitvi plačila podžupanu izda župan na podlagi zakona.  
 
 

III. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA  
 

4. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije svetnika je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, delovnega 
telesa občinskega sveta ali komisije.   
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Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in komisij, ki se 
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plače župana.  V okviru le- 
tega se članu občinskega sveta določi: 

− sejnina za udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini   30,00€  

− sejnina za udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini   15,00€  

− vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana)     40,00€ 
 

5. člen 
Svetniki so upravičeni do plačila po tem pravilniku v polni višini, če so prisotni na več kot polovici 
glasovanj obravnavanih točk dnevnega reda posamezne seje občinskega sveta. Za krajšo prisotnost so 
svetniki  upravičeni do polovičnega zneska.  
 
 

IV. PLAČILO ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE  
 

6. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine  pripada za opravljanje dela plačilo v 
obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.  
 
Sejnina za posamezno sejo znaša:  
- za vodenje seje delovnega telesa        30,00€  
- za udeležbo na seji, katerega član je       20,00€     

 
 

V. PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA ODBORA OBČINE JEZERSKO 
 

7. člen 
Člani Nadzornega odbora Občine Jezersko so za opravljanje dela upravičeni do naslednjih plačil v 
obliki sejnine:  
- za udeležbo na sejah nadzornega odbora,       
- za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzora v skladu s programom dela nadzornega 

odbora. 
 
Sejnina za posamezno sejo znaša:  
- za vodenje seje nadzornega odbora       30,00€   
- za udeležbo na seji nadzornega odbora       20,00€  
 
- za vodjo delovne skupine, ki opravlja nadzorni pregled    30,00€   
- za člana delovne skupine, ki opravljajo nadzorni pregled    20,00€   
 

8. člen 
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico, da se s podpisom posebne izjave odrečejo 
deloma ali v celoti, za celotno obdobje opravljanja funkcije, ali za določeno časovno obdobje 
izplačevanju sejnine ali drugih izplačil, kot jih določa pravilnik.   
 
 

VI. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI  
 

9. člen 
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo 
pri opravljanju funkcije, poklicni funkcionarji pa tudi do nadomestil in drugih prejemkov v skladu s 
predpisi, ki urejajo pravice iz delovnega razmerja.  
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Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju 
funkcije ali v zvezi z njo.   
 

10. člen 
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno 
izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan oziroma po njegovem pooblastilu podžupan 
ali direktor občinske uprave. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali 
direktor občinske uprave.  
 

11. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije in sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. 
dne v tekočem mesecu.  Prejemki določeni v 9. in 10. členu tega pravilnika se izplačajo v tridesetih 
dneh po končanem službenem potovanju in predložitvi dokazil.  
 

12. člen 
Določbe tega pravilnika, ki določajo višino in način določanja plačil, do katerih so za opravljanje 
funkcije in dela upravičeni funkcionarji Občine Jezersko in člani delavnih teles občinskega sveta in 
drugih organov Občine Jezersko, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom Štaba za 
civilno zaščito in članov drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali 
župan.  
 

15. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/99).  
 

16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko.     
 
 
 
 
Številka: 032-01/11-296 
Jezersko, dne 20.12.2011 
 
          Občina Jezersko 

Jurij Markič 
župan 

 
 


