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OB�INA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 10.09.2007 
 
OB�INSKEMU SVETU  
OB�INE PIVKA 
 

ZADEVA: Obrazložitev Spremembe 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 

Ob�inskemu svetu Ob�ine Pivka se predlaga Sprememba 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 s katero bodo odpravljene nepravilnosti  ugotovljene pri 
reviziji Ra�unskega sodiš�a Republike Slovenije. 
 
Ra�unsko sodiš�e Republike Slovenije je v �asu od 1.4.2007 do 31.7.2007 opravljajo revizijo 
poslovanja Ob�ine Pivka in ugotovilo nepravilnosti pri izpla�evanju pla� ob�inskih 
funkcionarjem in �lanom delovnih teles ob�inskega sveta. Ugotovljene nepravilnosti se 
nanašajo na pravico �lana ob�inskega sveta do pla�e za posamezni mesec, saj smo po 
sedaj veljavnem pravilniku izpla�evali mese�no nagrado tudi za tisti mesec v katerem ni bilo 
seje ob�inskega sveta.  
Zakon o lokalni samoupravi v 100.b �lenu dolo�a, da pla�ilo za opravljanje funkcije �lana 
ob�inskega sveta je sejnina za udeležbo na seji ob�inskega sveta oziroma na seji delovnega 
telesa ob�inskega sveta.  
Predlagana sprememba 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 
zajema spremembo 4. �lena pravilnika in sicer dolo�a, da �lan ima ob�inskega sveta pravico 
do pla�ila za udeležbo na seji in sicer za redne in izredne seje v višini 1,5 osnovnega 
koeficienta za pla�e v negospodarstvu. Sejnina vklju�uje tudi stroške prihoda na sejo. 
Sejnina se izpla�uje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% �asovne 
prisotnosti na seji.. V primeru, da nadaljevanje prekinjene seje, ni na dan sklica prvotne seje 
sveta, se za nadaljevanje seje izpla�a 0,75 osnovnega koeficienta za pla�e v 
negospodarstvu. 
Pri dolo�anju višine pla�ila za sejo je bila upoštevan maksimalna višina dolo�ena z Zakonom 
o lokalni samoupravi, povpre�no število sej ob�inskega sveta na leto ter pove�anje višine 
pla�ila glede na višino v veljavnem pravilniku za 20%.  
 
 
Pripravila: 
Mihaela Kova�         Župan 

Robert Smrdelj 
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(predlog) 
 
 
Na podlagi Statuta Ob�ine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 
52/07) ter v skladu s 100.b �lenom Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list 
RS, št. 100/05) in ter sprejetega 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 (Uradni list RS, št. 37/99, 86/05) je Ob�inski svet 
ob�ine Pivka na __ seji, dne _____________ sprejel 

 

S P R E M E M B O     P R A V I L N I K A 
    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 

1. �len 

Spremeni se 4. �len Pravilnika o pla�ah funkcionarjev in nagradah �lanov delovnih 
teles ob�inskega sveta ter �lanov drugih ob�inskih organov ter o povra�ilih stroškov 
(Uradni list RS, št. 37/99) tako, da se glasi:  

» Del pla�e za opravljanje funkcije �lana ob�inskega sveta lahko znaša najve� 
15% pla�e župana.  
�lan ob�inskega sveta ima pravico do pla�ila za udeležbo na seji in sicer za redne in 
izredne seje v višini 1,5 osnovnega koeficienta za pla�e v negospodarstvu. Sejnina 
vklju�uje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izpla�uje na podlagi evidence 
prisotnosti, in sicer za najmanj 50% �asovne prisotnosti na seji.. V primeru, da 
nadaljevanje prekinjene seje, ni na dan sklica prvotne seje sveta, se za nadaljevanje 
seje izpla�a 0,75 osnovnega koeficienta za pla�e v negospodarstvu. 
 Za dopisno in slavnostno sejo se sejnina ne izpla�uje.« 

2. �len 

Ta sprememba pravilnika za�ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Št. __________ 
 
Pivka, ____________________ 

Župan 
    Ob�ine Pivka 

    Robert Smrdelj, inž. l. r.   
       

 
     


