
Podžupan

4. člen
Podžupanu s skladno z določilom 8. člena Odloka o plačah 

funkcionarjev določi 37 plačni razred. 
Skladno z zakonom pripada podžupanu dodatek za delovno 

dobo.
Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu 50 % 

plače. 

Občinski svetniki in člani delovnih teles občinskega sveta 

5. člen
Član občinskega sveta prejema za opravljanje funkcije člana 

nadomestilo v višini 25,00 € neto mesečno. Prav tako občinske-
mu svetniku pripada sejnina za udeležbo na seji v višini: 
- 21,00 € neto za vsako redno in izredno sejo občinskega sveta
- 21,00 € neto za vsako sejo delovnega telesa občinskega sveta.

Članom občinskega sveta ter predsednikom komisij pripada 
še dodatek za vodenje seje občinskega sveta ali delovnega tele-
sa občinskega sveta v višini 10,50 € neto za vsako sejo, ki so jo 
vodili. 

Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles 
občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega 
sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. 

III. POVRAČILA, NADOMESTILA 
IN DRUGI PREJEMKI

6. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil 

in drugih prejemkov. 
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov pre-

voza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v 
zvezi z njo. Pravico do povračila stroškov prevoza lahko občinski 
funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območ-
ja občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Stroški prevoza se obračunajo 
in povrnejo v skladu s predpisi. 

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno po-
tovanje v skladu s predpisi. 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov pre-
nočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se 
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi. 

7. člen
Pravice iz 6. člena tega Pravilnika, uveljavlja občinski funkci-

onar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
V primeru, da gre za službeno potovanje župana, izda nalog 

tajnik občinske uprave ali podžupan. 

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

8. člen 

118

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah (MUV, št. 1/2007), ter v skladu 8. členom Odloka o plačah 
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/2006) v smiselni povezavi 
z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 56/2002 s spremembami) je Občinski svet Občine Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah na svoji 4. redni seji, dne 6. marca 
2007 sprejel

P R AV I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter povračilih stroškov Občine Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev 

se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju in Zakona o funkcionarjih v državnih organih, v kolikor 
Odlok o plačah funkcionarjev ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji 
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela 
plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občin-
skega sveta ter članom nadzornega odbora in volilne komisije 
pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi 
tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka 
tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinske-

ga sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal po-

klicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lah-

ko opravlja funkcijo poklicno, če tako predlaga župan. O poklic-
nem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet. 

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE 
OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRAD 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN DELOVNIH TELES 
OBČINSKEGA SVETA

Župan

3. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je župana Občine Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah razvrščen v 49 plačni razred. Županu 
pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50 % pla-
če oblikovane na podlagi odloka.



Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, se 
zagotovijo iz sredstev proračuna. 

9. člen
Plače, nagrade in povračila stroškov se izplačujejo za pretekli 

mesec najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu. 

10. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je 

kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas do-
govorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. 

Povračila stroškov v zvezi z delom se usklajujejo skladno s 
predpisi, ki jih urejajo. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Plače, nagrade in povračila stroškov, ki pripadajo občinskim 

funkcionarjem ter članom delovnih teles občinskega sveta, se 
izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma 
imenovanja. 

12. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in 

odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smi-
selno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno 
zaščito ter članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustano-
vi ali imenuje občinski svet ali župan. 

13. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku. 

 Podžupan
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