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PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV 

DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER 

O POVRAČILIH STROŠKOV 

 

I. UVOD 

 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM 

 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov je bil 

sprejet leta 2007 na podlagi Zakon o lokalni samoupravi, ki je takrat določal, da letni 

znesek sejnin članov občinskega sveta ne sme preseči 15% plače župana. Z Zakonom 

za uravnoteženje javnih financ se je odstotek vrednosti iz 15% znižal na 7,5% plače 

župana, zaradi česar je bilo potrebno pravilnik v temu delu uskladiti z zakonskimi 

določili. 

 

Prav tako je Statutarno-pravna komisija ob pregledu predloga  obvezne razlage 10. 

člena pravilnika, ki jo je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel na svoji 20. seji, 

dne 15. 4. 2013 predlagala, da se dopolni in spremeni način izplačila nagrad za 

izvedbo nadzornih pregledov. V ta namen je občinska uprava v letu 2013 pripravila 

tudi spremembe in dopolnitve 10. člena pravilnika. 

 

V razpravi 9. seje Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi so članice opozorile na 

določbe veljavnega Pravilnika o nagradah za opravljen nadzor, ki omogoča različna 

tolmačenja glede osnove za izračun nagrad (letna, mesečna plača župana). Ne 

glede na to pa članice menijo, da je razlika med nagrado za opravljen najzahtevnejši 

nadzor in za manj zahteven nadzor veliko premajhna (cca. 50 eur bruto). S sprejetjem 

veljavnega pravilnika namen - odprava nejasnosti in nedoslednosti starega pravilnika 

iz leta 2007, ni bil dosežen. Zato članice predlagajo občinski upravi, da se znotraj 

dovoljenega zakonskega zneska za višino nagrad NO poišče ustreznejša rešitev, ki bi 

upoštevala razmerje med zahtevnostjo posameznih nadzorov.  

 

2. PRAVNA PODLAGA 

 

29. in 34.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – uradno 

prečiščeno besedilo in naslednji), 128. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ 

(Uradni list RS št. 40/2012, v nadaljevanju: ZUJF) 

 

3. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika ne bo imel bistvenih posledice na 

proračun občine, saj je predlog izplačila nagrad v višini proračunske postavke za leto 

2016. 

 

 

 

 

 

 



II. VSEBINA PREDLOGA PRAVILNIKA 

 

Na podlagi 29. in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007 – 

uradno prečiščeno besedilo in naslednji), 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih 

financ (Uradni list RS št. 40/2012, v nadaljevanju: ZUJF) in 16. člena Statuta Občine 

Radlje ob Dravi (MUV; 25/2006 in 20/2015) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 

svoji …… seji, dne …….., sprejel naslednji 

 

PRAVILNIK  

 spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov                                   

 

 

1. člen  

 

Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Za izvedbo posameznega nadzora po letnem programu dela znaša: 

– za manj zahteven nadzor v višini 7,5 % plače župana.  

– za zahtevnejši nadzor v višini 15 % plače župana. 

– za najzahtevnejši nadzor v višini 22,5 % plače župana.  

 

 

2. člen  

 

Ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene. 

 

 

3. člen 

 

 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov začne 

veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

 

Številka: 007-0001/2007-09 

Datum:   

Župan Občine Radlje ob Dravi 

Mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 



 

III. OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA 

 

 

1. člen: 

Članice nadzornega odbora so podale predlog in pobudo za spremembo višine 

nagrade za opravljanje posameznih nadzorov. Članice menijo, da je razlika med 

nagrado za opravljen najzahtevnejši nadzor in za manj zahteven nadzor veliko 

premajhna. S sprejetjem veljavnega pravilnika namen - odprava nejasnosti in 

nedoslednosti starega pravilnika iz leta 2007, ni bil dosežen. 

 

2. člen: 

Ostali členi ostanejo nespremenjeni. 
 












