
Na podlagi določila sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi/ (Uradni list 

RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 

14/2015-ZUUJFO, 11/2018-ZSPDSLS-1  in 30/2018; v nadaljevanju ZLS), 3. člena in priloge 

št. 3 . Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/2009- uradno 

prečiščeno besedilo, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011-ORZSPJS 49A, 

27/2012,40/2012,46/2013, 25/2014-zfu, 50/2014, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 

67/17 in 84/18, v nadaljevanju ZSPJS )in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 22/2011) je Občinski svet Občine Zavrč na svoji ___ redni seji dne 

______________ sprejel 

 

PRAVILIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O MERILIH ZA 

IZPLAČILO SEJNIN ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA, ČLANE DELOVNIH 

TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANE DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV 

OBČINE ZAVRČ 

 

1. člen 

V pravilniku o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles 

občinskega sveta in člane drugih občinskih organov občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 34/2015 in 26/2016)  se na koncu prvega odstavka 2. člena  doda novi  odstavek 

tako, tako da se glasi: 

»(2) S tem pravilnikom se določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana in 

podžupane. 

2. člen 

 

Za 6. členom se dodajo  poglavje in  novi členi , tako da se glasi: 

»3. Plače občinskih funkcionarjev 

7. člen  

(1) Za ureditev plač in nadomestil iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg 

določb tega pravilnika uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih 

funkcionarjev in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 

in 84/18).  

(2) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. 

(3)  Osnovna plača župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo 

funkcijo uvrsti v plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in 

sistem plač v javnem sektorju. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek na 

delovno dobo v skladu z zakonodajo. 

(4) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo 

dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se dodatek na delovno dobo ne upošteva. 
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(4) Sklep o določitvi plače  župana izda Komisija za mandatna vprašanja volitve in 

imenovanja. 

 

8. člen 

(1) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, 

če se v soglasju z županom tako odloči. 

 

(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega njegovih pooblastil. 

(3) osnovno plačo podžupana , ki funkcijo  opravlja poklicno določi župan ob upoštevanju 

razpona plačnih razredov v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. 

Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z 

zakonodajo. 

 (4) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo  največ v višini 50% plače, 

ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.« 

 

 

3. člen 

Poglavje 3  in členi od 7 (sedem) do  8 (osem)  se preštevilčijo v poglavje 4 in   v člene 9 in 

10. 

 

 

4. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

 

Številka: 

Datum:        

 

Slavko PRAVDIČ 

        Župan občine Zavrč 


