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Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB13, 
8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US:U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US:U-I-266/08-12, 
59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 - ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27, 
40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 16. člena Statuta Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB, 87/12 in UGSO, št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na __. 
redni seji, dne _____________ sprejel  

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

organov Občine Bled 
 
 

1. člen  
 

(1) V 5. odstavku 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2016; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se doda stavek, ki se glasi: 
»V primeru delne prisotnosti na seji, se sejnina obračuna v sorazmernem deležu in sicer glede 
na čas prisotnosti v razmerju s trajanjem celotne seje.« 

 
2. člen 

 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.  
  
Št.  
Bled,  

Župan Občine Bled  
Janez Fajfar l.r. 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4122
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf7c359f-172b-46ee-868b-75d52c2d16f4
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf7c359f-172b-46ee-868b-75d52c2d16f4


3 
 

OBRAZLOŽITEV 

1. Razlogi, cilji ter ocena stanja 

 

V Občini Bled se vsako leto izvede notranja revizija Skupne notranje revizijske službe Združenja 

občin Slovenije. Revizija za obdobje leta 2020 je obsegala med drugim preveritev področja 

poslovanja odhodkov za delo in delovanje občinskih funkcionarjev. 

Izplačila sejnin so se do sedaj opravljala na podlagi sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o 

imenovanju ter evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava (to določa 7. odstavek 2. 

člena Pravilnika). Ob delni prisotnosti na seji, se je izplačal sorazmerni del sejnine. Revizija je 

opozorila, da iz slednje določbe Pravilnika to ni jasno razvidno, zato se v tem delu 

Pravilnik dopolnjuje.  

 
Obstoječi Pravilnik je dosegljiv na sledeči povezavi: 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=acea261e-

09e6-4d25-95b9-60293dd2b12f 

 

2. Obrazložitev vsebine 

 

V 5. odstavku 5. člena veljavnega Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled  

dodajamo stavek, ki se glasi: »V primeru delne prisotnosti na seji, se sejnina obračuna v 

sorazmernem deležu in sicer glede na čas prisotnosti v razmerju s trajanjem celotne seje.« 

Določba 5. člena ureja izplačilo sejnin članom občinskega sveta. Na določbo 5. odstavka 5. člena 

se sklicujeta tudi 6. člen (plačilo članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta) in 7. člen 

(plačilo nadzornega odbora), kar pomeni, da predmetno sorazmerno plačilo velja tudi za njih.  

  
 

3. Finančne posledice 

 

Glede na dejstvo, da so se sejnine že sedaj obračunavale sorazmerno s prisotnostjo, sprememba 

pravilnika nima finančnih posledic.  

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=acea261e-09e6-4d25-95b9-60293dd2b12f
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=acea261e-09e6-4d25-95b9-60293dd2b12f

