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telo: 

Gradivo predlaga: 	Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Poročevalec: 

uradniški naziv: 

Tanja Šinkovec, direktorica občinske uprave 

na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011) 

PREDLOG SKLEPA: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z izjavo 

župana, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep o določitvi 

plače župana Občine Mirna v predloženi vsebini. 

Milan Škufca 

predsednik KMVVI 

Priloge: 

obrazložitev 

- izjava župana 

predlog sklepa o določitvi plače župana 
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Sklep o določitvi plače župana Občine Mirna 

Pravna podlaga 
Pravna podlaga Sklepa določitvi plače župana Občine Mirna je: 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07- ILS UKU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-
ZUJF)- v nadaljevanju: ZLS, ki v 34. a členu določa, da imajo za opravljanje svojih funkcij 

občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ali do plačila za 

opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne funkcionarje je 

določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju. 

Zakon o sistemu plač  v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 — UPI313, 13/10, 
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - 
ZFU in 50/14) - v nadaljevanju: ZSMS, ki v 3. členu opredeljuje določitev plač  javnih 

uslužbencev in funkcionarjev; v prilogi 3 pa uvrstitev funkcij v plačne razrede, ter 44. A člen, 

v katerem je v Prilogi 1 določena aktualna plačna lestvica vrednosti plačnih razredov. 

Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/11)- v nadaljevanju: Statut, ki v 

drugem odstavku 25. člena določa, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev. 

Poslovnik občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/11)- v 
nadaljevanju Poslovnik, ki v 57. členu določa, da so naloge Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja tudi zadeve s področja plač  občinskih funkcionarjev. 

Razlogi za sprejem 
Sklep o določitvi plače župana, ki je podlaga za izplačilo plače je pripravila občinska uprava 

na osnovi zgoraj navedenih zakonskih podlag. Sklep na osnovi 25. člena Statuta in 57. člena 

Poslovnika sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; o tem občinski 
svet ne razpravlja in ne glasuje, saj je plača župana določena z zakonom. 

Župan Dušan Skerbiš je bil izvoljen na lokalnih volitvah, dne 18.11.2018, na svoji prvi 

konstitutivni seji, dne, 23,11.2018 pa je občinski svet Občine Mirna sprejel ugotovitveni sklep 

o izvolitvi župana. župan je v skladu z ZLS podal izjavo, da bo svojo funkcijo opravljal kot 



poklicni funkcionar, zato je potrebno določiti njegovo plačo oziroma izdati sklep o določitvi 

plače župana. 

Ocena stanja 
Župan Občine Mirna se uvrsti v funkcijo Župan VI, šifra funkcije A050601, saj se število 

prebivalcev Občine Mirna uvršča v določeni razpon med 2001 do 5000 prebivalcev. Na 

osnovi funkcije se župan Občine Mirna uvrsti v 49. plačni razred. Na tej podlagi je županu 

Dušanu Skerbišu za poklicno opravljanje njegove funkcije župana določena plača v višini 

2.893,54 EUR bruto. 

Finančne in druge posledice 
S sprejemom predlaganega sklepa bodo nastale posledice za proračun Občine Mirna v smislu 

izplačila za opravljanje funkcije župana. 

pripravila: 

direktorica občinske uprave 

Tanja Šinkovec, dipl. ekon. 
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Številka: 100-0008/2012-

Datum: 

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač  v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - 
uradno prečiščeno besedilo_ZSP1S-UP1313, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - 
ORZSP1S49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14) - v nadaljevanju: 

ZSRIS, Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo-
ZLS_UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)- v nadaljevanju: ZLS, 25. člena Statuta 
Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011) in 57. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011), je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 1. redni seji dne 17.12.2018 sprejela 
naslednji 

SKLEP 
o določitvi plače za opravljanje funkcije župana 

 

Županu Občine Mirna DUšANU SKERBIŠU, rojenemu 10.07.1955, stanujočemu na Lunačkovi 
ulici 17, 8233 Mirna se s tem sklepom določi plača za poklicno opravljanje funkcije na 
podlagi uvrstitve funkcije v plačni razred ter datum začetka izplačila plače za opravljanje 
funkcije na podlagi tega sklepa, skladno z ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta Občine 
Mirna št. 032-0001/2018-7 z dne 23.11.2018. 

 

Župan se uvrsti v 49. plačni razred, katerega vrednost na dan uveljavitve tega sklepa znaša 
2.893,54 EUR bruto, kar predstavlja osnovno plačo župana VI. za poklicno opravljanje 
funkcije. 

Osnovna plača je določena na podlagi 5. člena ZSPJS in se usklajuje skladno z določbami 
ZSRIS, ZUJF ter določb kolektivne pogodbe dejavnosti. 

 

Župan je upravičen do izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije skladno s tem 
sklepom od 23.11.2018 dalje. 



4. 

Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve. 

Obrazložitev: 

Županu se plača določi glede na podlagi veljavnega Zakona o sistemu plač  v javnem 
sektorju- v nadaljevanju: ZSPJS in Zakona o uravnoteženju javnih financ - v nadaljevanju: 

ZUJF. Navedena pravna podlaga določa merila za uvrstitev funkcije župana v plačni razred 
in dodatek za delovno dobo. 

Funkcije v plačni skupini A5 so uvrščene v plačne razrede na podlagi Priloge 3 ZSPJS v 
razponu od 32. do 59. plačnega razreda. Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo 

praviloma enkrat letno. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in 
funkcionarje. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje se po 
predhodnem usklajevanju določi z ZSPJS oziroma s kolektivno pogodbo dejavnosti. Funkcije 
županov plačne podskupine A5 so določene glede na število prebivalk in prebivalcev 
posamezne občine. 

Župan Občine Mirna se uvrsti v funkcijo župan VI, šifra funkcije A050601, saj je število 
prebivalcev Občine Mirna uvrščeno v razpon med 2001 do 5000 prebivalcev, kar pomeni, da 
se župan uvrsti v 49. plačni razred, katerega vrednost na dan uveljavitve tega sklepa znaša 
2.893,54 EUR bruto. 

Ne glede na določbe predpisov, ki določajo višino nadomestila funkcionarju po prenehanju 
funkcije, se plača funkcionarja, določena s prejšnjim odstavkom, upošteva kot osnova za 
določitev višine nadomestila plače funkcionarja po prenehanju funkcije v skladu z ZUJF. 

ZUJF v 156. členu določa, da se ne glede na določbe ZSPJS in prvega odstavka 9. člena ZIU 
odprava zadnje tretjine oziroma četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah funkcionarjev 
izvede s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF. 

Na podlagi navedenih meril je županu za poklicno opravljanje funkcij določena plača v višini 
kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

Občinski svet Občine Mirna je na svoji konstitutivni seji, dne 23.11.2018 sprejel 
ugotovitveni sklep št. 032-0001/2018-7 o izvolitvi Dušana Skerbiša za župana Občine Mirna. 

Župan bo v skladu s podano izjavo z dne 23.11.2018 svojo funkcijo opravljal poklicno. 

Županu pripadajo dodatki v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor. 

Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene 
v celotni delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in 

opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini. 
Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi s 
kolektivno pogodbo za javni sektor. 



Županu pripada letni dopust v skladu z določili Zakona o delavcih v državnih organih (Ur.l. 

RS št. 15/90, 5/91, 18/91,,22/91, 2/91-1, 4/93, 18/94-ZRPJZ, 41/94, 70/97-ZPSDP, 87/97-

ZPSDP, 38/99, 56/02-11U), Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur.l. RS št. 30/90, 
18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93, 18/94-ZRPJZ), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS št. 

40/2012) ter Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 42/02, 103/07). Letni dopust se vsako 
leto določi s Sklepom. 

V skladu z zapisanim je določeno, kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 

Zoper ta sklep je dovoljena zahteva za varstvo pravic v roku 15 dni od dneva prejema na 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Mirna. 

Zahtevo se pošlje po pošti na naslov Občina Mirna, Glavna ulica 28, 8233 Mirna ali se jo 
poda ustno na zapisnik. 

Pripravila: 	 Predsednik komisije za 
Direktorica občinske uprave 	 mandatna vprašanja, volitve 
Tanja Šinkovec 	 žig: 	 in imenovanja 

Milan Škufca 

vročiti:  

županu Dušanu Skerbišu (osebna vročitev — 87. in 97. člen ZUP) 
finančni službi 

vložiti:  
v spis 

- v osebno mapo župana 
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