PRAVILNIK
O PLAČILIH OZIROMA SEJNINAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN ČLANOV DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ IN DRUGIH ORGANOV OBČINE MENGEŠ TER POVRAČILIH
STROŠKOV*

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plačil, do katerih so za opravljanje funkcije in dela
upravičeni funkcionarji Občine Mengeš, člani delovnih teles Občinskega sveta Občine Mengeš in drugih organov
Občine Mengeš (v nadaljevanju: upravičenci) ter povračila stroškov, ki v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi
in Zakonom o javnih uslužbencih pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem.
Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije, sejnin ter povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem
pravilniku, se zagotavljajo v proračunu Občine Mengeš.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in občinski svetniki/svetnice (v nadaljevanju: občinski svetnik).
Funkcionarjem Občine Mengeš se pravica do plačila po tem pravilniku določi glede na način opravljanja funkcije.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA
3. člen
Plačo oziroma plačilo župana in podžupana določa zakon.
Ugotovitveno odločbo o plači župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sklep o
določitvi plačila podžupanu pa izda župan na podlagi zakona.
PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije svetnika je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, delovnega telesa
občinskega sveta ali komisije.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in komisij, ki se izplača
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plače župana. V okviru le- tega se članu
občinskega sveta določi:
- sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta v višini
119,55 Evrov,
- vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana) v višini
155,94 Evrov.
5. člen
Svetniki so upravičeni do plačila po tem pravilniku v polni višini, če so prisotni na več kot polovici glasovanj
obravnavanih točk dnevnega reda posamezne seje občinskega sveta. Za krajšo prisotnost so svetniki upravičeni
do polovičnega zneska.

V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača polovični znesek sejnine, določene v prvi oziroma drugi
alinei drugega odstavka prejšnjega člena.
Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačujejo.
PLAČILO ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine pripada za opravljanje dela plačilo v obliki
sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša:
- za vodenje seje delovnega telesa
- za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je

62,38 Evrov,
41,58 Evrov.

Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačujejo.
PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ
7. člen
Člani Nadzornega odbora Občine Mengeš so za opravljanje dela upravičeni do naslednjih plačil v obliki sejnine:
- za udeležbo na sejah nadzornega odbora,
- za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzora v skladu s programom dela nadzornega odbora.
Sejnina za posamezno sejo znaša:
- za vodenje seje nadzornega odbora
119,55 Evrov,
- za udeležbo na seji nadzornega odbora
91,65 Evrov,
- za vodjo delovne skupine, ki opravlja nadzorni pregled
62,38 Evrov,
- za člana delovne skupine, ki opravljajo nadzorni pregled 41,58 Evrov.
Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačujejo.
8. člen
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo možnost, da se s podpisom posebne izjave odrečejo, deloma ali v
celoti, za celotno obdobje opravljanja funkcije ali za določeno časovno obdobje izplačevanju sejnine ali drugih
izplačil, ki jih določa ta pravilnik.
POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo pri
opravljanju funkcije, poklicni funkcionarji pa tudi do nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo
pravice iz delovnega razmerja.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v
zvezi z njo.
Stroški prihoda na sejo se ne povrnejo.

10. člen
Povračilo stroškov iz drugega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno
izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske
uprave. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave.
11. člen
Plačila za opravljanje funkcije in sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v
tekočem mesecu. Prejemki, določeni v 9. in 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v tridesetih dneh po končanem
službenem potovanju in predložitvi dokazil.
12. člen
Določbe tega pravilnika, ki določajo višino in način določanja plačil, do katerih so za opravljanje funkcije in dela
upravičeni funkcionarji Občine Mengeš, člani delavnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mengeš,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom Štaba za civilno zaščito in članov drugih komisij, odborov
in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/99 in 8/99).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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