
 

 
OPOZORILO: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki predstavlja zgolj informativni 
delovni pripomoček. 
 
Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica 
ter predsednikov svetov krajevnih skupnosti obsega:  

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov 
občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov 
krajevnih skupnosti (DN UO, št. 157/2012),  

- Spremembo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter 
predsednikov svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 165/2012).  

 
P R A V I L N I K 

o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in 
delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov svetov krajevnih 
skupnosti  

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

(1) Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, sejnine članov občinskega sveta in 
stalnih delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih odborov in komisij, 
sejnine Nadzornega odbora, nadomestila članov Občinske volilne komisije, nagrade 
predsednikom svetov krajevnih skupnosti, višino in način določanja plač, sejnin in nagrad ter 
način povračila stroškov. 
 
(2) Izrazi v tem pravilniku, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.  
 

2. člen 
 
(1) Za ureditev plač, plačil in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega 
pravilnika smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev 
in sistem plač v javnem sektorju, če zakon, ki ureja lokalno samoupravo, ne določa drugače. 
 
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo župan in podžupana pravico do plače, če funkcijo 
opravljajo poklicno, oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. 
 
(3) Članom občinskega sveta in predsedniku Odbora krajevnih skupnosti pripada sejnina za 
udeležbo na sejah občinskega sveta in na sejah stalnih delovnih teles občinskega sveta, 
Časopisnega sveta, Sveta za preventivo v cestnem prometu in Odbora krajevnih skupnosti, 
katerih člani so.   
 
Sejnina za udeležbo na njihovih sejah pripada tudi drugim članom stalnih delovnih teles, 
Časopisnega sveta, Sveta za preventivo v cestnem prometu in Odbora krajevnih skupnosti.  
 
(4) Članom Nadzornega odbora pripadajo sejnine in se določijo v skladu z določbami tega 
pravilnika.  
 



 

(5) Članom Občinske volilne komisije se določi nadomestilo skladno z zakonodajo. 
 

3. člen 
 
(1) Določbe tega pravilnika ne veljajo za člane drugih delovnih teles, ki jih lahko ustanovi ali 
imenuje občinski svet, razen če občinski svet s sklepom o imenovanju določi drugače.  
 
(2)  Določbe tega pravilnika ne veljajo za člane delovnih teles, ki jih lahko ustanovi ali 
imenuje župan.  
 
(3) Določbe tega pravilnika ne veljajo za člane organov javnih gospodarskih zavodov in 
javnih podjetij.  
 
(4) Določbe tega pravilnika ne veljajo za člane organov javnih zavodov in drugih ustanov, v 
katere občinski svet imenuje oz. voli svoje predstavnike. 
 
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
 

4. člen 
 
(1) V skladu z določbami predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v 
javnem sektorju, se župan Občine Radovljica uvrsti v 53. plačni razred, če funkcijo opravlja 
poklicno. Županu pripada dodatek za delovno dobo in ostali dodatki v skladu z zakonom. 
 
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo 
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo in brez ostalih 
dodatkov v skladu z zakonom.  
 
(3) Sklep o določitvi plače župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 

5. člen 
 
(1) Plačni razred podžupana v skladu določbami predpisov, ki urejajo plače občinskih 
funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, določi župan, pri čemer upošteva obseg 
podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana je določen plačni razred v 
razponu od 38 do 45. 
 
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, 
ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo in ostalih 
dodatkov v skladu z zakonom. 
 
(3) Plača podžupana oziroma plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana vključuje 
sejnine za opravljeno delo na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
 

6. člen 
 
(1) Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem pravilniku, ne sme presegati 
7,5% letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z 
zakonom. 
 
(2) Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico, da se s podpisom posebne izjave 
odrečejo deloma ali v celoti, za celotno obdobje opravljanja funkcije ali za določeno časovno 
obdobje izplačevanju sejnine ali drugih izplačil, kot jih določa pravilnik. 



 

 
(3) Letna nagrada, ki jo prejmejo predsedniki svetov krajevnih skupnosti, se ne upošteva v 
letni kvoti iz prvega odstavka tega člena. 
 
 
 
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  IN 
ČLANOM STALNIH DELOVNIH TELES 
 

7. člen 
 

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji 
občinskega sveta. Plačilo za opravljanje funkcije člana stalnega delovnega telesa občinskega 
sveta, člana Časopisnega sveta, člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
Občini Radovljica in člana Odbora krajevnih skupnosti je sejnina za udeležbo na seji 
komisije, odbora ali sveta, katere član je.  
 
(2) Sejnine člana občinskega sveta so določene kot plačilo za posamezno sejo, in sicer za:  

- vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana, v 
višini 8,75% mesečne bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo in ostalih 
dodatkov v skladu z zakonom,  

- udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 8,16% mesečne bruto plače 
župana brez dodatkov za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z zakonom. 

Sejnine članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, članov Časopisnega sveta, članov 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica in članov Odbora 
krajevnih skupnosti so določene kot plačilo za posamezno sejo, in sicer:  

- vodenje seje stalnega delovnega telesa občinskega sveta, Časopisnega sveta, Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica in Odbora krajevnih 
skupnosti, v višini 2,26% mesečne bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo 
in ostalih dodatkov v skladu z zakonom,  

- udeležbo na seji stalnega delovnega telesa, Časopisnega sveta, Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica in Odbora krajevnih skupnosti, katere 
član je, v višini 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo in 
ostalih dodatkov v skladu z zakonom. 

 
Predsedniku Odbora krajevnih skupnosti pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta 
v višini 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo in ostalih 
dodatkov v skladu z zakonom.  
 
(3) Za izplačilo polne sejnine morajo biti upravičenci, navedeni v tem členu, na seji navzoči 
najmanj 75% časa trajanja seje. Če so upravičenci navzoči na seji manj kot 75% časa trajanja 
seje, jim pripada sorazmerni del sejnine. Za navzočnost na seji se šteje prisotnost upravičenca 
v prostoru, kjer poteka seja.  
 
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN ČLANOM NADZORNEGA ODBORA 
 

8. člen 
 
(1) Predsednik in člani Nadzornega odbora imajo pravico do sejnine, in sicer:  
- za vodenje seje v višini 2,26% mesečne bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo 
in ostalih dodatkov v skladu z zakonom, 
- za udeležbo na seji člana v višini 2,14% mesečne bruto plače župana brez dodatkov za 
delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z zakonom,   



 

- za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu Nadzornega odbora za člana v višini  0,88% 
mesečne bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z 
zakonom na uro. Nadzorni odbor v svojem programu dela določi, ali je nadzor manj zahteven, 
zahteven ali zelo zahteven. Za manj zahtevni nadzor se prizna največ 5 ur na člana za en 
nadzor, za zahtevni nadzor se prizna največ 8 ur na člana za en nadzor, za zelo zahteven 
nadzor se prizna največ 12 ur na člana za en nadzor.  
 
(2) Sejnine predsednika in članov Nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence 
prisotnosti članov Nadzornega odbora na sejah. Evidenco vodi strokovna služba občinske 
uprave.  
 
(3) Sejnine predsednika in članov Nadzornega odbora za izvedbe nadzorov se izplačujejo na 
podlagi evidence prisotnosti članov, ki jo posreduje predsednik Nadzornega odbora strokovni 
službi občinske uprave. 
 
V. NAGRADE PREDSEDNIKOM SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 

9. člen 
 

Predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripadajo letne nagrade v višini 15,60% mesečne 
bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo in ostalih dodatkov v skladu z zakonom. 
 
VI. NADOMESTILA ZA OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO 
 

10. člen 
 
(1) Člani Občinske volilne komisije, tajniki in njihovi namestniki imajo zaradi dela v zvezi z 
izvedbo lokalnih referendumov in dela v volilnih organih ob vsakih 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, pravico do enkratnega 
nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve. 
 
(2) Ob vsakih drugih volitvah so člani Občinske volilne komisije, tajniki in njihovi 
namestniki, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na 
obseg volilnih opravil ob upoštevanju prvega odstavka tega člena določi Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev. Merila za 
določitev višine nadomestila iz tega odstavka se določijo s sklepom občinskega sveta.  
 
(3) Člani volilnih odborov imajo pravico do nadomestila v višini, določeni z zakonom, ki 
ureja lokalne volitve. 
 
(4) Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, 
glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike posebnega glasovanja, določi 
višino nadomestila predsedniku, namestniku predsednika in članom volilnega odbora 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog Občinske volilne komisije 
v desetih dneh po razpisu volitev, pri čemer višina njihovega nadomestila ne sme presegati 
višine, določene z zakonom, ki ureja lokalne volitve, razen za člane volilnega odbora, ki 
vodijo predčasno glasovanje. Tem članom volilnega odbora pripada nadomestilo, kot je 
opredeljeno v zakonu, ki ureja lokalne volitve, ki se lahko poveča za eno ali dve dnevnici 
glede na trajanje glasovanja. 
 
(5) Nadomestila članom Občinske volilne komisije, tajnikom in njihovim namestnikom ter 
članom volilnih odborov se izplačajo na podlagi akta o imenovanju. 
 



 

VII. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
 

11. člen 
 
(1) Upravičenci do sejnin in nadomestil po tem pravilniku imajo pravico do povračila 
stroškov prevoza, če gre za službeno potovanje izven območja občine Radovljica in jih je za 
to pooblastil župan ali občinski svet. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje. 
 
(2) Občinski funkcionarji imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje. 
 
(3) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na 
službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje. 

 
12. člen 

 
(1) Pravice iz 11. člena tega pravilnika se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno 
potovanje, ki ga izda župan. 
 
(2) Nalog za službeno potovanje župana izda  direktor občinske uprave ali podžupan.  
 
VIII. NAČIN IZPLAČEVANJA 
 

13. člen 
 
Sredstva za izplačila na podlagi tega pravilnika se zagotovijo v proračunu občine. 
 

14. člen 
 
(1) Plače za profesionalno in neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupana se 
izplačujejo mesečno, sejnine za člane, navedene v tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika, in 
člane Nadzornega odbora se izplačujejo štiri krat letno, in sicer za pretekle tri mesece do 10. v 
naslednjem mesecu. Nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplačajo v mesecu 
decembru za tekoče leto.  
 
(2) Prejemke in izplačila potrdi predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanje.  
 
(3) Prejemki iz 11. člena tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh od predložitve dokazil 
občinski upravi.  
 

15. člen 
 
(1) Plača župana in podžupana se usklajuje skladno s spremembo vrednosti plačnega razreda, 
dogovorjenega s kolektivno pogodbo za javni sektor, povračila stroškov v zvezi z delom pa v 
skladu s predpisi, ki urejajo to področje. 
 
(2) Sejnine članov, navedenih v tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika, članov nadzornega 
odbora ter nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti se lahko spreminjajo s sklepom 
občinskega sveta na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
 



 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

16. člen 
 
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 
povračilu stroškov (DN UO, št. 28/03 – uradno prečiščeno besedilo, 72/07 in 113/09). 

 
17. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine 
Radovljica – Uradne objave. 
 
 
Spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
organov občine in delovnih teles Občinskega sveta Občine Radovljica ter predsednikov 
svetov krajevnih skupnosti (DN UO, št. 165/2012) vsebujejo:  
 

            2. člen 
 
Ta sprememba Pravilnika, skladno s 128. členom, v povezavi z 251. členom Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/2012), začne veljati in se uporablja od 
01.06.2012 ter se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.    
   


