
O B R A Z L O Ž I T E V    

k predlogu Pravilnika o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov 
krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane 

 
 
1. Razlogi in cilj za sprejem ter pravna podlaga 
 
1.1 Razlog za sprejem novega pravilnika je prilagoditev oz. uskladitev z veljavno zakonodajo.  
1.2 Cilj  novega Pravilnika je uskladiti obstoječe stanje z veljavno zakonodajo, navedeno v točki 1.3, 

statutom in poslovnikom občine.  
 

1.3 Pravna podlaga 

 128. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), na čigar podlagi se šesti 
odstavek 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi spremeni tako, da se glasi: »Članu občinskega 
sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega 
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 % plače župana. 
Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«.  
 

 18. Člen Zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ureja obvezno zavarovanje 
oseb, ki občasno dosegajo dohodke in niso obvezno zavarovane na eni od predpisanih podlag. To 
pomeni, da osebe, ki niso zavarovane na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas, kot 
samozaposleni, kot družbeniki poslovodje, kot kmetje ali na kakšni drugi podlagi oziroma 
prostovoljno, se morajo zavarovati po 18. členu ZPIZ-2, če opravljajo delo v kakem drugem razmerju 
in tako dosegajo dohodke obdavčene z dohodnino (razen drugih dohodkov iz 105. člena  Zakona o 
dohodnini). Gre za  prispevek, ki ga je dolžan plačati prejemnik dohodka, obračuna in odvede pa ga 
izplačevalec od dohodka prejemnika ob izplačilu.  

 
Zaradi spremenjene obdavčitve prejemnika dohodka po navedenem členu in nasploh zaradi 
veljavnega bruto sistema določanja plač in osebnih prejemkov, so v predlogu pravilnika po novem 
določene nagrade v bruto zneskih – bruto I (prej neto), in sicer tako, da so trenutno veljavni neto 
zneski preračunani v bruto zneske na podlagi obdavčitve, ki je veljala pred uveljavitvijo 18. člena 
ZPIZ-2, torej pred 01.01.2014.  

  
2. Ocena finančnih posledic  
Predlagani  Pravilnik ne bo imel finančnih posledic za proračun oz. finančne načrte KS.  
 
3. Dodatna obrazložitev  
 

 Z novim pravilnikom se v glavnem ne spreminja višina nagrad, gre za preračun zneskov iz neto v 
bruto, razen v primerih, ki so v spodnji tabeli označeni z  ***. 

 Novi pravilnik ne vsebuje več določbe glede plačila za delo tajnika/tajnice KS, ker le-ti niso 
funkcionarji. Določitev plačila (bruto I) zanje se uredi posebej, in sicer  z dogovorom med Krajevnimi 
skupnostmi ter Občino Gorenja vas – Poljane. 

 Dosedanji Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (UVG, 
22/99, Uradni list RS, št. 24/03) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tega pravilnika  (Ur.l. 
5/2007) preneha veljati z dnem sprejema novega.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Primerjava dosedanjega stanja posameznih izplačil s predlogom                                     v evrih 

  

Trenutno 
veljavni 
pravilnik  Predlog novega pravilnika     

  neto zneski  bruto I 

neto,                                    
če so že 

zavarovani 

neto, če še niso 
zavarovani 

(18.čl.ZPIZ-2)   

Občinski svet           

- za udeležbo na redni seji občinskega sveta  100 137 100 84   

- za nadaljevanje redne seje občinskega sveta    80 58 49 *** 

- za udeležbo na izredni seji občinskega sveta    137 100 84  

Odbori občinskega sveta           

- za vodenje seje  100 137 100 84  

- za udeležbo na seji  50 70 51 43   

Komisije           

- za vodenje seje  50 70 51 43   

- za udeležbo na seji  40 55 40 34   

Nadzorni odbor           

- za vodenje seje nadzornega odbora 100 137 100 84  

- za udeležbo na sejah nadzornega odbora in sejah občinskega 
sveta  50 70 51 43   

- za opravljanje dela pri posameznem nadzoru v skladu s 
programom dela    110 80 67 *** 

Krajevne skupnosti           

- predsednik KS GV, Polj 140 195 142 119   

- predsedniki ostalih KS 90 125 91 76   

- člani sveta KS  20 30 22 18   

Člani štaba za civilno zaščito in uredniški odbor občinskega glasila, 
razen tistih, ki so zaposleni v občinski upravi   velja enako kot za odbore občinskega sveta   

Člani projektnih skupin, delovnih skupin, strokovnih komisij, svetov 
in drugih komisij ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti 
župana ali občinskega sveta, razen tistim, ki so zaposleni v občinski 
upravi   velja enako kot za komisije    

 
Opomba: . 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 (brez dodatka za delovno dobo). 
 
 
Pripravila: 
Nada Dolinar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


