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 ŽUPAN 
 OBČINE KOBILJE 
 Stanko GREGOREC 
 
 
1.  Uvod 
 
Na podlagi sklepa občinskega sveta občine Kobilje se na dnevni red 10. Redne 
seje umesti v sprejem popravljen Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Kobilje, ki ga je občinski svet obravnaval na 9. redni seji 
občinskega sveta občine Kobilje.  
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Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji (župan, podžupan in 
člani občinskega sveta) pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma 
do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Članom delovnih teles 
občinskega sveta (odbori in komisije), članom drugih komisij, odborov in svetov 
ter članom nadzornega odbora pa za njihovo delo pripada nagrada. 
 
Funkcija župana Občine Kobilje je uvrščena v VII. skupino občin (do 2000 
prebivalcev), kjer je za opravljanje funkcije župana določen 46. plačni razred, ki 
znaša 2.572,34 € (bruto). Županu pripada še dodatek na delovno dobo v skladu z 
zakonom. Plačni razred podžupana pa določi župan ob upoštevanju obsega 
podžupanovih pooblastil. 
 
Član občinskega sveta prejema za opravljanje funkcije nadomestilo v obliki 
sejnin, ki na letni ravni ne sme presegati 15 % županove plače (4.630,12 €). Po 
Zakonu o lokalni samoupravi je občinski svet pristojen za sprejem akta, s katerim 
določi višino sejnine oz. plačila za opravljanje nalog članov občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje. Posamezni član 
občinskega sveta ali drugega organa ali delovnega telesa ne sme prejeti več kot 
15 % bruto županove plače. Vsi predlagani zneski zagotavljajo, da bodo nagrade 
na letnem nivoju nižje od dovoljenih, in ostajajo nespremenjene oz. ostajajo na 
ravni kot so bile doslej v odvisnosti, da se na podlagi zakona županova plača 
zniža pa se bodo tudi sejnine sorazmerno znižale in se s tem stimulativno vpliva 
na varčevalne ukrepe tako občine kot tudi države.  
 
Predlagamo, da so sejnine določene v odstotku glede na osnovno plačo župana, 
saj se bodo tako lahko sproti usklajevale v skladu s spremembo zneska mesečne 
plače župana. V primeru, da bo član občinskega sveta ali njegovega delovnega 
telesa ali drugega občinskega organa na seji prisoten manj kot 50 %, mu pripada 
polovična sejnina. 
 
Občinski funkcionarji imajo pravico tudi do povračil, nadomestil in drugih 
prejemkov v skladu s predpisi. 
 
V obravnavanem pravilniku niso navedene nagrade predsednika, tajnika in 
članov občinske volilne komisije, saj je to urejeno z zakonom. 
 
2. Cilji sprememb in dopolnitev poslovnika in poglavitne rešitve 
 
Cilj predlaganega besedila pravilnika je celovita, z zakonodajo usklajena ureditev 
plač, sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih organov Občine Kobilje. Spremembe in 
dopolnitve bi bilo sicer mogoče vključiti v pravilnik s sprejemom samih 
sprememb in kasneje uradnega prečiščenega besedila, vendar je z vidika 
uporabnosti pravilnika in ekonomičnosti postopka primerneje sprejeti nov 
pravilnik. 
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Poleg uskladitev, ki jih je treba opraviti zaradi nove oziroma spremenjene 
zakonodaje, omogoča tudi manjše uskladitve glede načina izračuna t.j. v odstotku 
glede na osnovno plačo župana, kar olajša usklajevanje saj se tako sejnine 
spreminjajo v odvisnosti zakonsko določene županove plače.  
 
3. Ocena finančnih posledic 
 
Novi pravilnik ne bo imel večjih finančnih posledic, seveda ob predpostavki, 
približno enakega števila sej. Prav tako se glede na gospodarsko in finančno 
situacijo v Sloveniji pričakuje novo nižanje plač v javnem sektorju, kar pomeni, 
da se bodo tudi stroški sejnin in vrednosti le-teh znižali. 
 

 
Do sedaj 

v € 
Do sedaj 

v % 

Nova 
vrednost 

v € 

Nova 
vrednost 

v % 
Vodenje seje občinskega sveta 
(po pooblastilu župana ali 
zaradi nadomeščanja po 
zakonu): 

- - 51,45 EUR 2 % 

Udeležbo na redni seji 
občinskega sveta 

50 EUR 1,9 % 51,45 EUR 2 % 

Udeležbo na izredni seji 
občinskega sveta 

25 EUR 1,0 % 25,72 EUR 1 % 

Predsednik odbora ali komisije 
za udeležbo na seji odbora ali 
komisije 

16 EUR 0,6 % 15,43 EUR 0,6 % 

Član odbora ali komisije za 
udeležbo na seji odbora ali 
komisije 

13 EUR 0,5 % 12,86 EUR 0,5 % 

Predsednik pravico do sejnine 
za udeležbo na seji NO 

50 EUR 1,9 % 51,45 EUR 2 % 

Člani pravico do sejnine za 
udeležbo na seji NO 

40 EUR 1,6 % 41,16 EUR 1,6 % 

Udeležba na redni seji 
občinskega sveta (izplača se 
predsedniku ali od njega 
pooblaščenemu članu 
nadzornega odbora) 

- - 51,45 EUR 2 % 

Udeležba na redni seji 
občinskega sveta (izplača se 
predsedniku ali od njega 
pooblaščenemu članu 
nadzornega odbora) 

- - 25,72 EUR 1% 
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Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
100/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 14. in 75. člena Statuta Občine Kobilje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet Občine Kobilje na 
……………. seji dne …………….. sprejel 
  

P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 

teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(splošna določba) 

 
S tem pravilnikom se določajo plače in plačila občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje. 
 

2. člen 
(zakonska podlaga) 

 
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona 
o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91, in 
Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93 in 18/94 - ZFDO), določbe Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, v 
nadaljevanju: ZSPJS), določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
100/05 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZLS) in Odlok o plačah 
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 - v nadaljevanju: Odlok). 
 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če 
funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo 
opravljajo nepoklicno. Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 
občinskega sveta, ter članom drugih organov Občine Kobilje pripadajo sejnine 
oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika 
smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. 
  

3. člen 
(opredelitev pojma funkcionar) 

 
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. Župan se 
lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Podžupan opravlja svojo 
funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo tudi poklicno, če 
tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči 
občinski svet. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 
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II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN 

SEJNIN 
 

4. člen 
(plačilo za opravljanje funkcije župana) 

 
Funkcija župana Občine Kobilje je uvrščena v VII. skupino občin (do 2000 
prebivalcev), kjer je za opravljanje funkcije župana določen 46. 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.  
  

5. člen 
(plačilo za opravljanje funkcije podžupana) 

 
Za opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v VII. skupino občin je določen plačni 
razred v razponu od 32. do 38. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi 
župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem 
prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. 
Skladno z zakonom pripada podžupanu dodatek za delovno dobo, kolikor 
funkcijo opravlja poklicno. 
 
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje 
funkcije glede na pooblastila in obseg dela, vendar največ v višini 50% plače, ki 
bi mu pripadala, če bi funkcijo opravljal poklicno. Plačilo za opravljanje funkcije 
podžupana se določi s sklepom, ki ga podpiše župan.  
 
Na osnovi tako določenih kriterijev se mesečna izplačila izvršijo na osnovi sklepa 
o opravljenih nalogah, ki jih opredeli in odredi župan Občine Kobilje. 
 

6. člen 
(plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta – sejnina) 

 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na 
seji občinskega sveta.  
 
Znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se 
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme letno presegati 15% plače 
župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za 
posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil in se izračuna tako, da se za 
osnovo vzame mesečna plača župana, od te osnove pa imajo: 
 

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi 
nadomeščanja po zakonu): 

2 % 

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 2 % 
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– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1 % 

 
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov 
občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava in sicer polna sejnina za najmanj 50 
% časovno prisotnost na seji in polovična sejnina za manj kot 50 % časovno 
prisotnost na seji.  
 
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje občinskega 
sveta. Za ostale seje se plačilo ne izplačuje. 
 
V primeru, da je v enem mesecu več kot ena seja občinskega sveta, se plačilo 
prenaša na mesec, ko seje ni bilo. 
 

III. SEJNINE IN ENKRATNA NADOMESTILA 
 

7. člen 
(plačilo za opravljanje funkcije člana delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član 

občinskega sveta) 
  
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, 
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih odborov, komisij 
ali strokovnih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan.  
 

8. člen 
(plačilo za opravljanje dela v komisijah in drugih strokovnih organih) 

 
Članom komisij in strokovnih organov, ki jih v skladu z zakonom, podzakonskim 
aktom ali drugim splošnim aktom imenuje občinski svet, se določi nagrada v 
obliki sejnine in/ali povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem dela v komisiji 
oziroma strokovnem organu, in sicer na enak način kot je to določeno za člane 
svetov javnih zavodov. 
Nadomestilo v obliki sejnine se izplača glede na opravljeno delo, ki se izračuna 
tako, da se za osnovo vzame mesečna plača župana, od te osnove pa imajo: 
 

-  predsednik odbora ali komisije za udeležbo na seji odbora ali 
komisije 

0,6 % 

-  član odbora ali komisije za udeležbo na seji odbora ali komisije 0,5 % 
 

9. člen 
(plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora) 

 
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za 
opravljanje funkcije (sejnine), ki se izračuna tako, da se za osnovo vzame 
mesečna plača župana, od te osnove pa imajo: 
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- predsednik pravico do sejnine za udeležbo na seji NO 2 % 
- člani pravico do sejnine za udeležbo na seji NO 1,6 % 
- udeležba na redni seji občinskega sveta (izplača se predsedniku 

ali od njega pooblaščenemu članu nadzornega odbora) 
2 % 

- udeležba na izredni seji občinskega sveta (izplača se predsedniku 
ali od njega pooblaščenemu članu nadzornega odbora) 

1% 

 
Sejnine ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska. 
 
Za opravljanje drugih nalog se s predsednikom oziroma člani sklene posebna 
pogodba o delu. 
 
Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi 
mandatne pogodbe, sklenjene v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi 
občinska uprava. 
 

10. člen 
(enkratno nadomestilo članom občinske volilne komisije) 

 
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo 
za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z 
zakonom pravico do enkratnega nadomestila. 
 
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme 
župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu 
referenduma ali volitev. 
 

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
 

11. člen 
(povračila stroškov za službeno pot) 

 
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta ter člani drugih 
organov Občine Kobiljr 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. Kolikor gre za službeno potovanje 
župana, izda nalog tajnik občinske uprave. 
 

V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
 

12. člen 



 

 

OBČINA KOBILJE 
Kobilje 35 
9227 Kobilje 
Telefon: +386 2 579 92 20 
Telefax: +386 2 579 92 20 
E-mail: obcina@kobilje.si  

 

 

 
(način izračuna plačila za opravljanje funkcije) 

 
Z ugotovitvenim sklepom se v skladu s tem pravilnikom mesečno izračuna 
plačilo podžupanu, članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega 
sveta ter članom drugih organov Občine Kobilje. Ugotovitveni sklep izda župan 
 
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu podžupana, 
članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Kobilje, ki jo vodi uslužbenec občinske uprave, ki opravlja 
strokovna in administrativna dela za občinski svet, obračun pa opravi 
uslužbenec občinske uprave, ki obračunava plače. 
 

13. člen 
(zagotavljanje sredstev) 

 
Sredstva za izvrševanje tega pravilnika se zagotovijo iz sredstev občinskega 
proračuna. 
 

14. člen 
(način izplačila za opravljanje funkcije in izplačila drugih stroškov) 

 
Plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno za nazaj 5. dne 
v mesecu. 
 
Plačila podžupanom, članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega 
sveta ter članom drugih organov Občine Kobilje se izplačujejo mesečno za nazaj, 
najkasneje do 15. dne v mesecu. 
 
Povračila, nadomestila in drugi prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se 
izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju. 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih organov Občine Kobilje (Glasilo Občine Kobilje). 
 

16. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Št.  
 
Župan 
    Občine Kobilje 
    Stanko GREGOREC l.r 


