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OBRAZLOŽITEV
Razlog za sprejem Pravilnika je uskladitev višine prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Križevci s primerljivimi občinami po
Pomurju, gledano glede na število prebivalcev.
Predlog pravilnika so obravnavala delovna telesa občinskega sveta, zato bodo predsedniki delovnih
teles podali stališča, ki so jih zavzeli.
Ker bi besedilo pravilnika v drugi obravnavi bilo enako besedilu pravilnika v prvi obravnavi, Občinski
svet Občine Križevci sprejme pravilnik na isti seji tako, da se prva in druga obravnava predloga
pravilnika združita.

Pripravila:
mag. Lidija Domanjko

župan Občine Križevci
mag. Branko Belec

PREDLOG

Na podlagi 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18 ) in 15.
člena Statuta Občine Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) je Občinski svet Občine
Križevci na 4. redni seji dne ___________ sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov Občine Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom so določeni višina in način določanja plače, plačila za opravljanje funkcije,
nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki niso drugače urejeni z zakonom in pripadajo občinskim
funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles ter članom drugih občinskih organov Občine Križevci.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo
poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
članom nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in komisij, pripadajo nagrade za njihovo delo
oziroma sejnine za udeležbo na seji, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
(4) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske
in moške.
2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
(4) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan
obvesti občinski svet.
II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA
3. člen
(1) Osnovna plača župana se oblikuje skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem
je za opravljanje funkcije župana Občine Križevci, ki sodi v šesto skupino občin po številu prebivalcev (
župan VI), določen 49. plačni razred. Županu pripada tudi dodatek na delovno dobo v skladu z
zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače,
ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo.
(3) Sklep o plači župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju in se po številu prebivalcev v občini ( podžupan VI) lahko uvrsti od 34. – 41.
plačnega razreda. V okviru tega razpona plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek na delovno
dobo.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo. Višino plačila
določi župan s sklepom, ob upoštevanju podžupanovih pooblastil.
(3) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
5. člen
(1) Plača ali plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in
delovanje na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles.
6. člen
(1) Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana,
pripada plača župana, če funkcijo opravlja poklicno oziroma plačilo v višini 50% plače župana, brez
dodatka na delovno dobo, če funkcijo opravlja nepoklicno.
III. VIŠINA SEJNINE
7. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določenega zneska.
(3) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
članom nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in komisij, pripadajo nagrade za njihovo delo
oziroma sejnine za udeležbo na seji v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejemal, če bi
funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo, in sicer
- za vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v višini 5,52 %
- za udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 4,35 %
- za udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini 2,62 %

- za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je v višini 2,21 %
- za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je v višini 1,38 %
- za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles ( komisije in odbori, ustanovljeni oziroma imenovani s
strani občinskega sveta oziroma župana), katerih član je v višini 1,38 %
- predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščeni osebi v primeru vloge poročevalca v
višini 4,35 %
(4) Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata
člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in
sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
(5) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V
primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno,
korespondenčno ter slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.
IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA
8. člen
(1) Članom nadzornega odbora, ki jih imenuje občinski svet, pripada za delo v odboru sejnina, ki se
izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o udeležbi na seji ali
izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.
(2) Sejnina se določi v naslednji višini, in sicer v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo
prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo:
- sejnina predsedniku nadzornega odbora v višini 4,35 %
- sejnina članom nadzornega odbora v višini 2,62 %
(3) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V
primeru prekinitve seje se za nadaljevanje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno,
korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.
V. VIŠINA SEJNINE ZA UREDNIŠKI ODBOR
9. člen
(1) Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora, v zvezi z izdajanjem občinskega glasila
pripada plačilo v obliki sejnine za udeležbo na seji uredniškega odbora.
(2) Sejnina se določi v naslednji višini, in sicer v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo
prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo:
- sejnina odgovornemu uredniku v višini 4,35 %
- sejnina članu uredniškega odbora v višini 2,62 %

(3) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti,
ki jo vodi občinska uprava.
VI. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
(1) Občinski funkcionarji, predsedniki in člani nadzornega odbora, delovnih teles in komisij ter drugih
občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s
predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti,
če gre za službeno pot, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s
predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s
predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi, če so bili na službeno pot poslani s strani župana.
(4) Osebe iz prvega odstavka imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na
službeni poti, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi
predloženega računa v skladu s predpisi.
VII. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
(1) Sredstva za izplačilo plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz
sredstev proračuna občine.
(2) Vsi prejemki po tem pravilniku se izplačujejo mesečno.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Križevci ( Uradni list RS, št. 106/2012).
13. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
župan Občine Križevci
mag. Branko Belec

Na podlagi 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18 ) in 15.
člena Statuta Občine Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) je Občinski svet Občine
Križevci na 3. redni seji dne ___________ sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Križevci sprejme Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Križevci.

2.
Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

župan Občine Križevci
mag. Branko Belec

