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PREDLOG SKLEPA:Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov Občine Bled.

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 in 14/15-ZUUJFO), 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 in 14/15-ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na ___ seji dne ___ 2016
sprejel
PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih organov Občine Bled
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke
funkcionarjev Občine Bled (v nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih organov občine.
2. člen
(pravica do plače in plačila)
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno
oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
(6) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in članom nadzornega
odbora pripada sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika.
(7) Izplačilo se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju ter
evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
2. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN SEJNIN OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN ČLANOM
DRUGIH ORGANOV OBČINE
3. člen
(plača župana)
(1) Župan občine je, v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 51. plačni
razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 50 % plače poklicnega župana. Pri tem
se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
4. člen
(plača podžupana)
(1) Podžupan je, v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačne
razrede v razponu od 36 do 43.
(2) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan, glede na pooblastila in obseg dela
podžupana.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo največ 50 % plače poklicnega
podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki
pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
5. člen
(plačilo članom občinskega sveta)
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji
občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem
se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(3) Članu občinskega sveta se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega
telesa v naslednjih odstotkih:
- udeležba na redni seji občinskega sveta: 4,13%;
– udeležba na izredni seji občinskega sveta 3,00%;
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta: 3,00%;
- udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je: 2,40%.
(4) Plačilo se določi tako, da se osnova za obračun – bruto osnovna plača župana z dodatkom
za delovno dobo – pomnoži z odstotkom, določenim v prejšnjem odstavku tega člena.
(5) V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje drugi dan so člani občinskega sveta
upravičeni do plačila iz prvega odstavka tega člena za udeležbo na eni seji. Za dopisno sejo se ne
prejme plačila.
6. člen
(plačilo članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta)
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se določi sejnina v
višini:
- udeležba na seji delovnega telesa: 2,40 %.
(2) Način določitve višine plačila in najvišji letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu
članu delovnega telesa je enak kot to določata 4. in 5. odstavek 5. člena tega pravilnika.
7. člen
(plačilo nadzornega odbora)
(1) Članom nadzornega odbora se določi sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora v
višini:
- predsedovanje seji nadzornega odbora: 3,00%,
- udeležba na seji nadzornega odbora: 2,40 %.

(2) Način določitve višine plačila in najvišji letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu
članu nadzornega odbora je enak kot to določata 4. in 5. odstavek 5. člena tega pravilnika.
3. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
8. člen
(povračila drugih stroškov)
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu z
predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno
potovanje na območju ali izven območja občine. Stroški prevoza se povrnejo v skladu z
veljavnimi predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu z predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
(nalog za službeno potovanje)
Pravice iz prejšnjega odstavka tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga
za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno
potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave ali podžupan.
10. člen
(plačila drugim članom komisij, odborov in svetov)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane odborov in komisij občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačila sejnin članom drugih komisij,
odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, v kolikor nimajo tega
urejenega z lastnimi akti.
4. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/05, 36/07).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št.
Bled, dne

OBRAZLOŽITEV:
1. Razlogi, cilji ter ocena stanja
Funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti so člani občinskega sveta, župan in podžupan.
V primeru, da se župan ter podžupan (v soglasju z županom) odločita, da bosta funkcijo
opravljala poklicno, imata pravico do plače za opravljanje funkcije. Plača je sestavljena iz
osnovne plače in dodatka za delovno dobo. Osnovno plačo funkcionarja določa Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju s plačnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija. Plačni
razredi za funkcije županov in podžupanov se razlikujejo glede na število prebivalcev občine, na
primer župan v občini z od 5001 do 15.000 prebivalcev (Občina Bled) je uvrščen v 51. plačni
razred, podžupan pa v 36.-43. plačni razred. Plačni razred podžupana določi župan ob
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Župan in podžupan ne moreta napredovati v višji
plačni razred.
Za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta pripada članu
občinskega sveta (razen podžupanu) sejnina. Enako velja za imenovane člane delovnih teles, ki
niso člani občinskega sveta. Merila za izplačilo sejnin določi občinski svet s svojim aktom
(pravilnikom). Skladno s 34. a členom Zakona o lokalni samoupravi letni znesek sejnin, vključno
s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu, ne sme
presegati 7,5 % plače župana (v tem okviru se ne upošteva dodatek za delovno dobo).
Občina Bled je sprejela Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v letu 2005,
njegovo spremembo pa leta 2007 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 24/05 in 36/07).
V letu 2015 izvedena notranja revizija v Občini Bled se je med drugim osredotočila na
preverjanje vzpostavljenosti notranje kontrolnega sistema in delovanje le-tega pri izplačilu
plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin občinskim funkcionarjem.
Generalno je notranji kontrolni sistem pri izplačilih vzpostavljen in deluje, občini pa je revizija
priporočila uskladitev obstoječega Pravilnika o plačah funkcionarjev, saj je v posameznih členih
zastarel in neusklajen s spremembami zakonodaje. Temeljni akt Pravilnika: Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju, ki je bil uveljavljen 14.7.2002, je bil namreč do leta 2009 že 15 x spremenjen.
Tedaj so sprejeli 13. uradno prečiščeno besedilo, od tega dalje pa se je v njegovo materijo s
spremembami, odločbami ustavnega sodišča in drugimi zakoni poseglo še vsaj 13 x .
S ciljem uskladitve obstoječega Pravilnika o plačah funkcionarjev z veljavno zakonodajo ter s
ciljem poenostavitve postopkov, smo pripravili noveliran Pravilnik, ki bi v celoti nadomestil
predhodnega.
2. Obrazložitev vsebine
Določba 1. člen opredeljujeje predmet pravilnika. 2. člen opredeljuje občinske funkcionarje,
pravico do plače oziroma plačila ter podlago za izplačevanje.

Določba 3. in 4. člena povzemata določbe veljavne zakonodaje glede višine plače oziroma
plačila župana in podžupana, veljavne za velikost občine Bled.
Določba 5. člena določa višino plačil članov občinskega sveta, 6. člen višino plačil članov
delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in 7. člen višino plačil nadzornemu odboru.
Odstotki ostajajo v enaki višini kot so bili uveljavljeni v do sedaj veljavnem pravilniku. Dodatek
na delovno dobo znaša 0,33 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s
področnimi predpisi, ki urejajo te pravice, na kar napotujeta 8. in 9. člen.
Določene določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izplačila sejnin članom drugih
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, v kolikor nimajo tega
urejenega z lastnimi akti (10. člen). To denimo velja za svet zavoda Zavoda za kulturo, Turizem
Bled, Infrastrukturo Bled.
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