Neuradno prečiščeno besedilo
(19. julij 2012)

PRAVILNIK
o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev
Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov
Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
Neuradno prečiščeno besedilo zajema:
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine
Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
(Uradne objave, št. 8/00)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije
oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov
Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave, št. 22/01)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije
oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov
Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave, št. 6/02)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije
oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov
Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave, št. 34/02)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije
oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov
Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradni list, št. 61/04)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije
oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov
Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradni list, št. 26/07)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije
oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov
Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradni list, št. 60/12)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma
sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in
drugih organov Mestne občine Koper ter povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo
poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem. Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles Občinskega
sveta, ki niso funkcionarji, za člane volilnih komisij, za člane drugih organov in delovnih skupin
oziroma teles, ki jih imenujeta Občinski svet ali župan.
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
funkcionarji)
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2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno
ter pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom nadzornega odbora in volilnih komisij ter članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom delovnih teles župana, članom drugih organov in delovnih skupin oziroma
teles, ki jih imenujeta Občinski svet ali župan pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo, ki se
oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ
3. člen
Z zakonom je funkcija župana uvrščena v 55. plačni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana.
Županu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil,
če bi funkcijo opravljal poklicno.
4. člen
Z zakonom je funkcija podžupana uvrščena v plačne razrede od 40 do 47.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil,
če bi funkcijo opravljal poklicno.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta
čas pripada osnovna plača, ki jo prejema župan, povečana za dodatek na delovno dobo, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno,
mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače, ki jo prejema župan.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznikom, ne sme presegati 7,5% letne osnovne plače, ki jo
prejema župan.
6. člen
(črtan)
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III. NAGRADE IN SEJNINE
7. člen
Članom občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta se za prisotnost na sejah in za opravljanje
dela v delovnih telesih določi sejnina, in sicer:
za predsednike odborov in komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
8%
za namestnika predsednikov odborov in komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
5%
za predsednike ostalih delovnih teles
5%
za namestnike predsednikov delovnih teles, člane odborov in komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3%
za člane občinskega sveta
8%
za člane ostalih delovnih teles
1%
Članu občinskega sveta, ki ga župan pooblasti za vodenje seje občinskega sveta, se sejnina poveča za
2% osnovne plače , ki jo prejema župan in znaša skupno 10%.
V primeru, ko je seja Občinskega sveta prekinjena in se nadaljuje v naslednjih dneh, znaša sejnina za
prekinjeno sejo in njeno nadaljevanje skupno 10%.
Za določitev sejnin članom delovnih teles župana, članom drugih organov in delovnih skupin oziroma
teles, ki jih imenujeta Občinski svet ali župan se uporabljajo določbe tega pravilnika, pri čemer sejnina
za predsednike znaša 3%, sejnine članov pa 1%.
Sejnina iz prejšnjih odstavkov tega člena je določena v odstotkih od osnovne plače, ki jo prejema
župan.
8. člen
Predsedniku, namestniku predsednika in članom nadzornega odbora se za prisotnost na sejah določi
sejnina v višini:
predsednik
8%
namestnik predsednika
5%
člani
3% .
Sejnina iz prejšnjega odstavkov tega člena je določena v odstotkih od osnovne plače, ki jo prejema
župan.
9. člen
Člani volilnih organov (občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije) imajo ob
vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v
občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v
prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, določenega v zakonu.
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Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega odstavka ter ob izvedbi referenduma, so člani
volilnih organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil določi Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje 10 dni po razpisu volitev in ne sme presegati
60% zakonsko določenega nadomestila, ki ga člani volilnih organov prejmejo ob vsakih splošnih
volitvah. Pri določitvi višine nadomestila upošteva komisija naslednja merila:
-

število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo
izvedba referenduma
izvedba referenduma sočasno z drugimi volitvami
območje izvedbe referenduma
število volilnih enot, v katerih potekajo volitve
število volišč.

Višino nadomestila volilni komisiji krajevne skupnosti določi glede na obseg volilnih opravil svet
krajevne skupnosti, pri čemer lahko znaša nadomestilo za predsednika komisije največ 5%, za
namestnika predsednika 3% ter za člane in njihove namestnike 2% od osnovne plače, ki jo prejema
župan.
Ob izvedbi referenduma oziroma nadomestnih volitev imajo osebe iz prvega odstavka tega člena
pravico do enkratnega nadomestila v višini 60% zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih volitev.
V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali
referenduma, pripada članom volilne komisije za prisotnost na seji sejnina, in sicer za predsednika in
namestnika predsednika 3 %, za člane in namestnike članov pa 1 % od od osnovne plače, ki jo prejema
župan.
9.a člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana sveta krajevne skupnosti je sejnina, v kolikor jo svet krajevne
skupnosti opredeli s svojim aktom.
V tem primeru lahko znaša letni znesek sejnin, ki se izplača predsedniku sveta krajevne skupnosti
največ 2%, članom sveta pa največ 0,75 % letne osnovne plače, ki jo prejema župan.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo
te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
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Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški
prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen
Pravice iz prejšnjega člena pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki
ga izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske
uprave.
12. člen
Določbe 10. in 11. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za člane drugih organov in delovnih teles,
ki niso funkcionarji.
13. člen
Plače, nagrade in sejnine se izplačujejo za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Poročilo o udeležbi članov občinskega sveta na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles
pripravi mesečno služba občinskega sveta in pristojni uradi do 5. v mesecu za pretekli mesec.
14. člen
Plače, nagrade, oziroma nadomestila in sejnine se usklajujejo skladno s predpisi, ki urejajo ta področja.
V. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Po določbah tega pravilnika se izplačajo vsa izplačila od dneva konstituiranja občinskega sveta
oziroma imenovanja posameznega organa ali delovnega telesa.
16. člen
Akt o plači izda županu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Akte o plačah podžupanov, funkcionarjev in ostalih, ki imajo pravico do plače, nagrade ali sejnine po
tem pravilniku, izda župan.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o osnovah in merilih za plače in nagrade ter o
povračilu materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Koper (Uradne objave št. 25/98).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za
opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles
Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 26/07) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Prevedba nominalnih zneskov osnovne plače župana in podžupana se določi skladno z odlokom o
plačah funkcionarjev.
Morebitna nesorazmerja v osnovnih plačah, ugotovljena pri prevedbi osnovnih plač župana in
podžupana, se odpravi na način, določen v 10. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06).
11. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za
opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles
Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 60/2012) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
9. člen
Določba 5. člena tega pravilnika se uporablja od 1.6.2012 dalje.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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