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pana/je lahko podžupanu določi plačni razred Občinski svet. Za 
opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v VII. skupino občin, je 
določen plačni razred v razponu od 32 do 36.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% 
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za 
delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v 

okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravlja-
nje funkcije člana Občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev 
najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izpla-
čujejo plače članom Občinskega sveta ter nagrade članom delov-
nih teles Občinskega sveta, ki niso člani

Občinskega sveta, in članom nadzornega odbora ter drugih 
organov Občine Ribnica na Pohorju.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta je 

sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta oziroma seji de-
lovnega telesa Občinskega sveta. 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/je.

V okviru teh določil se članu Občinskega sveta določi plačilo 
za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji Občinskega sveta 6%
– udeležbo na izredni seji Občinskega sveta 6%
– predsedovanje seji delovnega telesa Občinskega sveta 

3%
– udeležbo na seji delovnega telesa Občinskega sveta, katerega 

član je  2%
(tretja in četrta alinea se ne moreta seštevati) od višine meseč-

ne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka 
za delovno dobo.

Član Občinskega sveta, ki po pooblastilu župana/je ali zaradi 
nadomeščanja na podlagi zakona vodi sejo Občinskega sveta, je 
upravičen do dodatnih 30% svoje plače.

Mesečno izplačilo opravi računovodja na podlagi evidence o 
opravljenem delu članov Občinskega sveta, ki jo vodi občinska 
uprava.

6. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za nepoklicno opra-

vljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne 
plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za 
delovno dobo.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcio-
narja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži z 
odstotkom, določenim v skladu s 5. členom tega pravilnika.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana/je za poklicno 
opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače ozi-
roma plačila za nepoklicno opravljanje funkcije posameznega 
občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže naj-
višjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (Ura-
dni list RS, št. 44/99, 100,00, 47/02, 80/02, 94/02 in MUV št. 
35/07) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 
63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – 
Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 
74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 
100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. 
US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 
14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 
– Odl. US, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Ribnica na 
Pohorju na svoji 8.redni seji, dne 3. decembra 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionar-

ji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do 
plačila za opravljanje funkcije če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles Občinskega sveta, ki niso člani Občin-
skega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije 
pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi 
tega pravilnika in smiselno po določbah zakonov iz prvega od-
stavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani Občinskega sveta, župan/ja 

in podžupan.
Člani Občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan/ja se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal/a 

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z 

županom/jo se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal 
poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči 
občinski svet na predlog župana/je.

3. člen
Za opravljanje funkcije župana/je Občine Ribnica na Pohor-

ju, ki sodi v VII. skupino občin (do 2.000 prebivalcev) , je dolo-
čen 46. plačni razred. Županu/ji pripada dodatek za delovno dobo 
v skladu z zakonom.

Županu/ji pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% 
plače oblikovane na podlagi zakona, dodatek za delovno dobo se 
za nepoklicno opravljanje funkcije ne upošteva.

Plačni razred podžupana, v skladu z 8. členom Odloka o pla-
čah funkcionarjev, določi župan/ja ob upoštevanju obsega pod-
županovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata žu-
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volilnega odbora, ki vodi predčasno glasovanje. Tem članom vo-
lilnega odbora pripada nadomestilo, kot je opredeljeno v Zakonu 
o lokalnih volitvah, ki se lahko poveča za eno ali dve dnevnici 
glede na trajanje glasovanja.

Nadomestila članom občinske volilne komisije in volilnih 
odborov se izplačajo na podlagi akta o imenovanju.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI 
PREJEMKI

12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil 

in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice. 
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza 
na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi 
z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnev-
nice za službeno potovanje v skladu s predpisi. 
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov preno-
čevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se 
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

13. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funk-

cionar na podlagi naloga za
službeno potovanje. 

Nalog za službeno potovanje izda župan/ja. V kolikor gre za 
službeno potovanje župana/je, izda nalog direktor občinske upra-
ve oz. druga pooblaščena oseba.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki 

jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev prora-
čuna.

15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za prete-

kli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu. 
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo naj-
kasneje v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska 

mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez 
dodatka za delovno dobo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in povra-
čila stroškov se obračunavajo po tem pravilniku od 01.01.2016.

7. člen
Sklep o plači oziroma plačilu za nepoklicno opravljanje funk-

cije izda za občinske funkcionarje Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja Občinskega sveta.

8. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo 

nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pra-
vico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar 
v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna 
povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni 
delovni čas.

III. NAGRADE

9. člen
Članom delovnih teles Občinskega sveta, ki niso člani Ob-

činskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru Ob-
činskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za 
udeležbo na seji.

Članom delovnih teles Občinskega sveta, ki niso člani Občin-
skega sveta pripada sejnina za udeležbo na posamezni seji v ena-
ki višini kot članom delovnih teles, ki so člani Občinskega sveta.

10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravi-

co do plačila sejnine za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki 
znaša največ 7,5 % mesečne plače župana/je. Nagrade letno ne 
smejo preseči 7,5 % letne plače župana/je.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer za:
– predsedovanje seji 5,7%
– udeležbo na seji 4,0 %
od višine mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje 

funkcije brez dodatka za delovno dobo.

11. člen
Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v zvezi z 

izvedbo lokalnih referendumov in dela v volilnih organih ob vsa-
kih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v 
občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet in redne ter 
nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu v skladu z 
Zakonom o lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.

Ob vsakih drugih volitvah so člani občinske volilne komisije, 
ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, 
ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob upoštevanju prvega od-
stavka tega člena, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev.

Člani volilnih odborov imajo pravico do nadomestila v višini, 
določeni z Zakonom o lokalnih volitvah.

Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, 
glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invali-
de in druge oblike posebnega glasovanja, določi višino nadome-
stila predsedniku, namestniku predsednika in članom volilnega 
odbora komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih 
dneh po razpisu volitev, pri čemer višina njihovega nadomestila 
ne sme presegati višine, določene v tem členu, razen za člane 
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18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in 

odborov Občinskega sveta, ki niso člani Občinskega sveta, se 
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za ci-
vilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, od-
borov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje Občinski svet ali župan/
ja.

19. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov Občinskega 

sveta in drugih organov občine, so liste prisotnosti na seji ali za-
pisniki sej, ki jih predsedujoči oddajo v tajništvu.

Za korespondenčne seje in za manj kot 50% časovne priso-
tnosti na seji, se nagrada oziroma plačila ne izplačuje.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pla-

čah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o po-
vračilih stroškov (MUV št. 4/07 in 8/07) .

22. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.
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