
OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007-02/2015 
Datum: 24. 3. 2015 
 

OBČINSKI SVET 
 

Predlagamo, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
 
ZADEVO:  PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O PLAČAH IN PLAČILIH OZIROMA SEJNINAH OBČINSKIH 
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
TER ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE LAŠKO 

 
 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance. 
 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Sandra Barachini, direktorica OU. 
 
 
Gradivo so obravnavali: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dne 23. 3. 2015. 
 
    
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, v predloženi vsebini.  
 
Obrazložitev: 
 
Pravna podlaga za sprejem pravilnika in njegovih sprememb je podana v zadnjem odstavku 
34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), ki določa, da občinski svet 
s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za člane delovnih 
teles občinskega sveta in člane drugih organov kakor tudi merila za sejnine za člane svetov 
ožjih delov občine. 
 
Ker pravilnik ne govori samo o sejninah ampak tudi o nagradah, se 2. člen pravilnika 
ustrezno dopolni. 
 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), je z določilom 128. člena 
spremenil šesti odstavek 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi tako, da letni znesek 
sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 
posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5% plače župana. Pri tem se ne 



upošteva dodatek za delovno dobo. Pravilnik je v 6. členu potrebno uskladiti z navedeno 
določbo zakona.  
Ker lahko v posameznih primerih član delovnega telesa nadomešča predsednika delovnega 
telesa in namesto njega vodi sejo, se temu ustrezno druga alineja drugega odstavka 6. 
člena,  dopolni. 
Na novo se v 6. členu doda določilo glede dolžine zahtevane prisotnosti članov na 
posamezni seji kot podlaga za izplačilo sejnine in glede omejitve izplačila z zakonom 
določenega zneska. 
 
V 8. členu predlog pravilnika upošteva priporočilo Instituta za javno finančno pravo, da se pri 
nagrajevanju članov nadzornih odborov za opravljeno delo poleg udeležbe na sejah 
upošteva tudi število opravljenih zelo zahtevnih, zahtevnih in manj zahtevnih nadzorov. 
Zaradi navedenega je občinska uprava po pripravi primerjav s primerljivimi občinami o 
nagrajevanju članov NO pripravila predlog novih nagrajevanj, kot to izhaja iz omenjenega 
člena, kjer se natančneje razmeji način plačila članom nadzornega odbora. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na seji dne 23. 3. 2015 
predlagala, da se že v 4. členu predlaganega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika natančno opredeli merila za določanje zahtevnosti nadzora. Občinska uprava po 
proučitvi tega predloga pojasnjuje, da se bodo merila za določanje zahtevnosti posameznega 
nadzora sprejela v izogib večkratnim spremembam pravilnika. Namreč težavnost 
posameznega nadzora se najlažje ugotavlja v praksi in konkretnih situacijah. Za boljšo 
predstavo kako bo težavnost v omenjenih merilih opredeljena, podajamo naslednjo 
razmejitev in sicer: zelo zahteven nadzor (izvedba nadzora večjih investicij, ki v skladu z 
zakonom o javnem naročanju presegajo vrednostni prag naročil male vrednosti), zahteven 
nadzor (izvedba nadzora v javnih zavodih, javnih podjetjih ali drugega nadzora) in manj 
zahteven nadzor (izvedba nadzora v krajevnih skupnostih). Poudariti je potrebno, da glede 
na dosedanjo prakso ni pričakovati večjih odstopanj od izvedenih plačil, ki so se nadzornemu 
odboru namenjala v preteklih letih,  ko so jim bile za njihovo delo vedno izplačane sejnine. 
Razlika je samo v tem, da se ta izplačila sedaj delijo na sejnine za udeležbo na seji in 
nagrade za izvedbo nadzora. Še vedno pa kot za vse funkcionarje in člane delovnih teles 
občinskega sveta, tudi za nadzorni odbor velja zakonsko določena omejitev izplačil, ki je ne 
smejo preseči. 
 
 
                                                                                                                  Župan Občine Laško 
                                             Franc Zdolšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma 
sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
organov Občine Laško.  



 
PREDLOG 

 
Na podlagi 34.a Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 
14/06) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011), 
je Občinski svet Občine Laško, na svoji ___ seji, dne ________ sprejel 

 
 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
organov Občine Laško 

 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 
Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/07), v nadaljnjem besedilu Pravilnik. 
 
  

2. člen 
 
V drugem odstavku 2. člena se za besedo »sejnine« doda besedilo »oziroma nagrade«. 
 
 
 

3. člen 
 
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »ne sme presegati 15% letne plače župana« 
nadomesti z besedilom »ne sme presegati z zakonom določen odstotek plače župana. Pri 
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.« 
 
V drugi alineji drugega odstavka 6. člena se za besedilom »predsedovanje na seji delovnega 
telesa« doda besedilo »oziroma vodenje seje delovnega telesa«. 
 
V 6. členu se doda nov 4. odstavek, ki se glasi: 
Članu občinskega sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta in članom drugih organov 
Občine Laško, se sejnina izplača le v primeru, ko je bil prisoten na seji najmanj 75 % časa 
trajanja posamezne seje. V kolikor se seja  občinskega sveta, delovnega telesa občinskega 
sveta ali drugega organa Občine Laško ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na 
posameznem zasedanju prejme sorazmerni del sejnine. 
 
V 6. členu se doda nov 5. odstavek, ki se glasi: 
V primeru, da skupni znesek sejnin oziroma nagrad, ki pripada posameznemu članu iz 
prejšnjega odstavka, v posameznem letu preseže z zakonom določen odstotek plače 
župana, se skupni znesek sejnin izplača največ do tega z zakonom določenega zneska. 
 
 
 
 
 



 
4. člen 

 
8. člen Pravilnika se v celoti spremeni in na novo glasi: 
 
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine za 
predsedovanje oziroma udeležbo na seji nadzornega odbora. Poleg tega so člani 
nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z 
izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega 
odbora. 
 
Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega 
dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava, in sicer za: 
- predsedovanje na seji oziroma vodenje seje nadzornega odbora, v višini 5,66 % plače 

župana, 
- udeležbo na seji nadzornega odbora, katerega član je, v višini 4,55 % plače župana. 
 
Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila, se določi glede na 
zahtevnost in obseg posameznega primera, vsakemu članu nadzornega odbora, ki opravlja 
nadzor, in sicer za: 
- zelo zahteven nadzor v višini 5,66 % plače župana, 
- zahteven nadzor v višini 4,55 % plače župana, 
- manj zahteven nadzor višini 2,27 % plače župana. 
 
Merila za določanje zahtevnosti posameznega nadzora določi nadzorni odbor s svojim 
aktom. 
 
 

5. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.  
 
 
 
 
Številka: 007-02/2015 
Laško, dne ______________      Župan  Občine Laško 
              Franc Zdolšek, l.r. 
 


