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Uradni list št. 5, 17. 1. 2003
211. Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev, lanov delovnih teles ob inskega sveta ter lanov
drugih ob inskih organov v Ob ini Vipava, stran 245.
Na podlagi 100.b lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
28/01, 16/02 in 51/02) in 16. lena statuta Ob ine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Ob inski svet ob ine Vipava na 2. redni
seji dne 19. 12. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev, lanov delovnih teles ob inskega
sveta ter lanov drugih ob inskih organov v Ob ini Vipava
I. SPLOŠNE DOLO BE
1. len
Za ureditev pla in delovnih razmerij ob inskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo dolo be zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in dolo be zakona o razmerjih pla v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) ne dolo a druga e.
Za opravljanje ob inskih funkcij imajo ob inski funkcionarji pravico do pla e, e funkcijo opravljajo poklicno oziroma do pla ila za
opravljanje funkcije, e funkcijo opravljajo nepoklicno.
lanom delovnih teles ob inskega sveta, ki niso lani ob inskega sveta, ter lanom nadzornega odbora pripadajo sejnine oziroma
nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno dolo bam zakonov iz prvega odstavka tega lena.
lanom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02).
Pla e oziroma pla ila za opravljanje funkcije so dolo ena z odstotki od pla e župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka
za delovno dobo.
Letni znesek sejnin, vklju no s sejninami za seje delovnih teles ob inskega sveta, ne sme presegati 15% letne pla e župana.
Sejnina pripade upravi encu pod pogojem, da je na posamezni seji navzo vsaj 2/3 asa (trajanja seje).
2. len
Ob inski funkcionarji so: lani ob inskega sveta, župan in podžupan.
lani ob inskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odlo i, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, e se v soglasju z županom tako odlo i,
odlo itev pa potrdi ob inski svet.
3. len
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Ob ine Vipava, ki sodi v peto skupino ob in, dolo en koli nik osnovne pla e v višini
7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% koli nika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% pla e oblikovane na podlagi zakona. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu
dodatek za delovno dobo ne pripada.
Pla a podžupana se lahko oblikuje v višini najve 80% pla e župana, e funkcijo opravlja poklicno.
e podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada najve 50% pla e, ki bi jo dobil, e bi funkcijo opravljal poklicno. Za
nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.
Merila za oblikovanje pla e podžupana in višino pla e dolo a ta pravilnik.
4. len
Z zakonom dolo eni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del pla e za nepoklicno opravljanje
funkcije lana ob inskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izpla ujejo pla e
lanom ob inskega sveta ter nagrade lanom delovnih teles ob inskega sveta, ki niso lani ob inskega sveta in lanom nadzornega
odbora ter drugih organov Ob ine Vipava.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora unu Ob ine Vipava.
II. VIŠINA IN NA IN DOLO ANJA PLA IN PLA IL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. len
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Pla ilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje delo opravlja nepoklicno, se oblikuje najve v višini 40% pla e župana v skladu z
naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeš anje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 5% pla e župana,
– za vodenje seje ob inskega sveta 5% pla e župana,
– za koordinacijo in vodenje dela delovnih teles 10% pla e župana,
– za pomo županu pri izvrševanju nalog 5% pla e župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 5% pla e župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom ob inskega sveta dolo en, da bo v primeru pred asnega prenehanja funkcije župana opravljal
funkcijo župana, pripada mese ni dodatek v višini 10% pla e župana za ves as opravljanja funkcije podžupana. V asu, ko opravlja
funkcijo župana, mu pripada pla a, ki bi jo dobil župan.
Z odlo bo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma
pooblastil, ki jih ima, dolo i koli nik osnovne pla e oziroma pla ila za opravljanje funkcije in drugi elementi za izra un pla e oziroma
pla ila za opravljanje funkcije podžupana.
6. len
Pla ilo za opravljanje funkcije lana ob inskega sveta znaša 15% pla e župana in vklju uje tudi stroške prihoda na sejo.
V okviru tega zneska se lanu ob inskega sveta dolo i pla ilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje ob inskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeš anja po zakonu) 16%,
– udeležbo na redni seji ob inskega sveta 32%,
– samostojna priprava gradiva za posamezno to ko dnevnega reda sveta 21,35%,
– udeležbo na izredni seji ob inskega sveta 21,35%,
– predsedovanje seji delovnega telesa ob inskega sveta 10,66%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega lan je 5,33%.
Z odlo bo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se dolo i koli nik za izra un pla ila za opravljanje funkcije lana
ob inskega sveta. Mese no izpla ilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu lanov ob inskega sveta, ki jo vodi ob inska
uprava.
7. len
Osnova za obra un pla e oziroma pla ila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiš na pla a za
prvi tarifni razred, za polni delovni as, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Pla a oziroma pla ilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obra un pla e pomnoži s koli nikom za
pla o župana. Znesek se pove a za funkcijski dodatek. Dodatek za delovno dobo pripade županu le v primeru, e funkcijo opravlja
poklicno.
Pla a oziroma pla ilo za opravljanje funkcije posameznega ob inskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obra un
pla e pomnoži s koli nikom, dolo enim v skladu s 5. ali 6. lenom tega pravilnika. Znesek se pove a za dodatek za delovno dobo, e
gre za poklicno opravljanje funkcije.
V okviru ugotovljenega zneska pla e župana za poklicno opravljanje funkcije se dolo i najvišji možni znesek pla e oziroma pla ila
za opravljanje funkcije posameznega ob inskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga
dolo a zakon.
8. len
Odlo bo oziroma sklep o pla i oziroma pla ilu za opravljanje funkcije izda za posameznega ob inskega funkcionarja komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob inskega sveta.
Pla a oziroma pla ilo za opravljanje funkcije ob inskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega
delovnega razmerja.
Delovno razmerje ob inskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za dolo en as v skladu z
zakonom, sklenjeno brez razpisa za as, daljši od polnega delovnega asa. Ob inskemu funkcionarju se izda odlo ba o pla i ob
sklenitvi delovnega razmerja. e se z ob inskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se pla ilo za opravljanje funkcije
za nepoklicno opravljanje ob inske funkcije izpla uje na podlagi mandatne pogodbe.
Z odlo bo o županovi pla i se izvršijo dolo be zakona. Z odlo bo o pla i oziroma pla ilu za opravljanje funkcije podžupana se
izvršijo dolo be tega pravilnika. Z odlo bo o pla ilu za opravljanje funkcije lana ob inskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev
mese nega izpla ila pla ila za opravljanje funkcije.
9. len
Delodajalcu, kjer je ob inski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do
povra ila dela pla e za as, ko je ob inski funkcionar v rednem delovnem asu opravljal ob insko funkcijo, se prizna povra ilo najve
v višini 33% pla e, ki mu jo izpla uje za redni delovni as.
III. SEJNINE IN NAGRADE
10. len
lanom delovnih teles ob inskega sveta, ki niso lani ob inskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru ob inskega
sveta dolo i nagrada v obliki sejnine, ki se izpla a za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 5,33% najvišjega možnega zneska pla ila za opravljanje funkcije lana ob inskega sveta.
Pla ilo sejnine vklju uje tudi stroške prihoda na sejo.
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11. len
Predsednik in lani nadzornega odbora ob ine imajo pravico do nagrade v višini najve 5,33% za predsednika oziroma najve
2,67% pla e župana za lana. Nagrade ne smejo niti mese no niti letno prese i najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izpla a za udeležbo na seji 40%,
– kot pla ilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 60%.
Nagrade predsednika in lanov nadzornega odbora se izpla ujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco
opravljenega dela, ki jo vodi ob inska uprava.
IV. POVRA ILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. len
Ob inski funkcionarji imajo pravico do povra il, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Ob inski funkcionar ima pravico do povra ila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Pravico do povra ila potnih stroškov lahko ob inski funkcionar uveljavlja, e gre za službeno potovanje izven obmo ja Ob ine Vipava.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Ob inski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Ob inski funkcionar ima pravico do povra ila stroškov preno evanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno evanja se
povrnejo na podlagi predloženega ra una v skladu s predpisi.
13. len
Pravice iz 13. lena tega pravilnika uveljavlja ob inski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik ob ine.
V. NA IN IZPLA EVANJA
14. len
Sredstva za izpla evanje pla , pla il za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povra il stroškov, ki jih imajo ob inski funkcionarji, se
zagotovijo iz sredstev prora una Ob ine Vipava.
15. len
Pla e in nagrade se izpla ujejo mese no za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v teko em mesecu za župana, podžupana in
lane ob inskega sveta; za lane delovnih teles pa trimese no.
Na enak na in se izpla ujejo prejemki, dolo eni v 13. lenu tega pravilnika.
16. len
Pla e, pla ila za opravljanje funkcije, sejnine in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiš na pla a za
prvi tarifni razred za polni delovni as, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povra ila stroškov v zvezi z
delom pa v skladu z uredbo o višini povra il stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju dav ne osnove
priznavajo kot odhodek.
VI. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
17. len
Pla e, pla ila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade in povra ila, ki pripadajo ob inskim funkcionarjem, predsedniku in lanom
nadzornega odbora ter lanom komisij in odborom ob inskega sveta, ki niso lani ob inskega sveta, se izpla ajo od dneva potrditve
mandata oziroma imenovanja.
Pri pora unu se upošteva znesek izhodiš ne pla e za prvi tarifni razred za poln delovni as, dogovorjen s kolektivno pogodbo za
negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
18. len
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles
ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o povra ilu stroškov, št. 11006-1/99, ki ga je ob inski svet sprejel na drugi
redni seji v letu 1999.
19. len
Do za etka veljavnosti tega pravilnika se uporabljajo dolo be pravilnika o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov
delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o povra ilih stroškov, št. 11006-1/99, ki ga je ob inski svet
sprejel na drugi redni seji v letu 1999, kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.
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20. len
Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 11006-0001/2003
Vipava, dne 19. decembra 2002.
Župan
Ob ine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.
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