Na podlagi 29. in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS – UPB2, Ur. List RS,
št. 94/2007 in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica 1/01,
5/06), je Občinski svet Občine Lukovica, na svoji 18. redni seji, dne 28. januarja
2009, sprejel
PRAVILNIK O SEJNINAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN
PLAČILIH DELOVNIM TELESOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA.

Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določijo sejnine članom Občinskega sveta, ki jim pripadajo za
udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa Občinskega sveta. Za
opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plačila za
opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Skladno z določili zakona so
občinski funkcionarji člani Občinskega sveta, podžupan in župan.
Ta pravilnik podrobneje določa:
-

-

-

-

višino sejnin, ki pripadajo občinskim svetnikom, za udeležbo na rednih in
izrednih sejah Občinskega sveta,
višino sejnin za vodenje seje Občinskega sveta (po pooblastilu župana ali
zaradi nadomeščanja po zakonu)
višino sejnin, ki pripadajo predsednikom in članom delovnih teles Občinskega
sveta, četudi niso člani Občinskega sveta, za udeležbo na sejah delovnih
teles,
višino sejnin, ki pripadajo predsedniku in članom Nadzornega odbora za
udeležbo na sejah Nadzornega odbora in udeležbo na sejah Občinskega
sveta,
povračilo stroškov prevoza članom Občinskega sveta in delovnih teles
Občinskega sveta iz mesta njihovega prebivališča do mesta seje Občinskega
sveta ali njegovega delovnega telesa,
vračilo stroškov v zvezi z napotitvijo na službeno pot.

Sejnine so določne v odstotku glede na osnovno plačo župana. Na podlagi 3. člena
Odloka o plačah funkcionarjev (OdPF, Ur. l. RS, št. 14/2006), ki določa plačne
skupine in podskupine, sodijo funkcionarji v lokalnih skupnostih v A5 plačno skupino.
Višina plače oziroma plačila župana
2. člen
Plačo župana Občine Lukovica določa zakon. Odlok o plačah funkcionarjev, ki v 8.
členu določa plačne razrede funkcij v lokalni skupnosti, uvršča župana Občine
Lukovica, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti, v 51 plačni razred – župan
V.
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Višina sejnin
3. člen
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta, ne sme
presegati 15% letne plače župana, brez dodatka za minulo delo. Osnova za izplačilo
sejnin je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za
delovno dobo.
Sejnine pripadajo članom Občinskega sveta in članom delovnih teles Občinskega
sveta ter so izražene v odstotku glede na županovo mesečno osnovno bruto plačo.
Sejnine so navedene v bruto znesku.
NAMEN
-

udeležba člana OS na redni seji OS

- udeležba člana OS na izredni seji OS

vodenje seje OS (po pooblastilu župana ali zaradi
nadomeščanja po zakonu)

-

-

-

-

5%

2,5%

6%

2,5%

udeležba člana delovnega telesa na sejah delovnih
teles

1%

vodenje seje Nadzornega odbora na seji NO

3%

udeležba člana Nadzornega odbora za udeležbo na
seji NO

1,5%

udeležba predsednika Nadzornega odbora na seji
OS

2%

-

-

vodenje delovnega telesa (predsednik)

%

udeležba člana Nadzornega odbora na seji OS
(poročevalec)

-

-

nadomeščanje predsednika NO na seji OS
(poročevalec)
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2%

1,5%

4. člen
V primeru, da je član Občinskega sveta na seji prisoten manj kot polovico časa
trajanja seje, se mu sejnina izplača v sorazmernem deležu.
Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, se izplača samo sejnina za redno
sejo.
V primeru, da je prišlo do prekinitve seje in se ta nadaljuje v drugem dnevu, članom
Občinskega sveta pripada za nadaljevanje seje sejnina v višini 50% sejnine na redni
seji.
V primeru, da je občinski svetnik na seji Občinskega sveta zaradi kršitve reda
odstranjen s seje ali z dela seje, je upravičen do sorazmernega deleža sejnine.
Sejnine se ne izplačujejo za udeležbo na slavnostni ali žalni seji.
Določbe tega člena se analogno uporabljajo tudi za predsednika in člane delovnih
teles Občinskega sveta na sejah delovnih teles.
Povračila stroškov
5. člen
Če je mesto seje več kot pet kilometrov oddaljeno od prebivališča udeleženca seje,
članom Občinskega sveta in članom delovnih teles Občinskega sveta pripada
povračilo stroškov prevoza na seje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles v
višini cene javnega prevoza. Če do mesta prebivališča ni organiziranega javnega
prevoza, pripada povračilo stroškov prevoza za prevoženi kilometer v višini 10%
vrednosti enega litra bencina EUROSUPER 95. Po enakem merilu pripada povračilo
tudi v primeru, če je razdalja med najbližjim postajališčem in prebivališčem več kot en
kilometer.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles Občinskega sveta, člani drugih organov
občine ter drugih predstavnikov Občine Lukovica, ki jih na službeno potovanje napoti
župan, imajo pravico do povračil v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi naloga
za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Izplačevanje sejnin, povračil nadomestil in drugih prejemkov
6. člen
Sejnine in povračila stroškov prevoza na seje se izplačajo do 20. v mesecu za
pretekli mesec; povračila iz v 5. člena tega Pravilnika se izplačujejo najkasneje v
desetih dneh po končanem službenem potovanju oziroma po predložitvi obračuna, ki
je podlaga za obračun stroškov.
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Predsedniki delovnih teles vodijo listo prisotnosti udeležencev posameznega
delovnega telesa. Lista prisotnosti je podlaga za izplačilo sejnine. Sejnina se članom
delovnega telesa ne izplača, v kolikor člani delovnega telesa pri odločanju niso
sklepčni. Prispelim na tako sejo se izplačajo stroški prevoza.

Predhodne določbe
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Občine Lukovica , št.
4/99, 2/00, 8/03);

Občinski svet
Številka:6/18/2009
Datum: 28.1.2009

Župan
Matej Kotnik, l.r.
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