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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, Št. 94/07 - prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12ZUJF), 128. in 154. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09
- prečiščeno besedilo, 8/10 Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10,
85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, H0/H-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF), 13.
člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS - stari, št. 30/90,
18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list RS, št. 4/93, 13/93 - ZNOIP,
18/94 - ZRPJZ, 109/12 in 21/13), 168. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.), Kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, St. 53/92, 13/93-ZNOIP, 34/93,
12/94, 18/94-ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/1995, 64/95, 2/96, 20/96,
37/96, 56/96, 1/97 (2/97 popr.), 19/97, 25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97-ZPSDP,
87/97, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999,
39/1999-ZMPUPR, 39/99 (40/99 popr.), 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/2000,
3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 43/01, 43/01,
43/01, 99/01, 6/2002, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 19/02, 19/02, 73/03, 115/05, 57/08,
40/12) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, UPB
-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 5. redni
seji dne 3. 2. 2015 sprejel
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opravljal poklicno. Odločbo o določitvi plače oziroma plačilu
za opravljanje funkcije, izda županu Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada
podžupanu plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo imel,
če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan s
sklepom, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri
predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu
določi višino plačila mestni svet.
(3) Tako v primeru iz prvega kot drugega odstavka se ne
upošteva dodatek za delovno dobo.
3. Višina in merila za določanje sejnin in plačil za opravljeno
delo

PRAVILNIK

o plačah, plačilih, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov
drugih organov in njihovih delovnih teles
Mestne občine Velenje
1. Uvodne določbe

1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, plačil, sejnin
in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov drugih
organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje.
2. člen
Funkcionarji Mestne občine Velenje so: župan, podžupani in
člani občinskega sveta.
3. člen
Za opravljanje funkcij imajo funkcionarji pravico do plače
oziroma plačila za opravljanje funkcije skladno z zakonom.
4. člen
Funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se
lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Podžupan
opravlja svojo funkcijo nepoklicno, razen, če se v soglasju z
županom odloči, da bodo to funkcijo opravljali poklicno.
2. Plača in plačilo za opravljanje funkcije župana in
podžupana
5. člen
(1) Županu in podžupanu pripada za poklicno opravljanje
funkcije plača, ki je določena v skladu z zakonom, ki ureja
plače v javnem sektorju.
(2) Županu in podžupanu, ki funkcijo opravljata poklicno,
pripada dodatek za delovno dobo.
6. člen
(1) V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada
županu plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo
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7. člen
(1) Osnova za obračunavanje sejnin članom sveta in plačil za
opravljeno delo članom nadzornega odbora, članov delovnih
teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter
drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet, je plača
župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(2) Plačilo za opravljeno delo članom sveta (razen podžupanu),
predsednika in članov nadzornega odbora, predsednikov in
članov svetov ožjih delov občine ter članov delovnih teles,
ki niso občinski funkcionarji se izplačuje v obliki sejnine na
podlagi sklepa o imenovanju oz. potrditve mandatov.
3. 1. Člani občinskega sveta in delovnih teles občinskega
sveta
8. člen
(1) Letni znesek sejnin članov občinskega sveta vključno s
sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača
posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5
% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za
delovno dobo.
(2) V primeru, da skupni znesek sejnin, ki pripada
posameznemu članu občinskega sveta v skladu s prejšnjim
odstavkom, v posameznem letu preseže 7,5 % letne plače
župana, se skupni znesek sejnin izplača največ do višine 7,5
% letne plače župana.
(3) Članu občinskega sveta se obračuna sejnina za posamezni
mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:
- za priprave in udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini
8 % plače župana;
- za priprave, udeležbo ter vodenje delovnega telesa
občinskega sveta v višini 2 % plače župana,
- za priprave in udeležbo na seji delovnega telesa v višini 1 %
plače župana.
(4) Članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član
občinskega sveta, se za priprave in udeležbo na seji delovnega
telesa obračuna sejnina v višini 1 % plače župana.
(5) Članu občinskega sveta in članu delovnega telesa se
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sejnina izplača le v primeru, ko je bil prisoten na seji ali na
nadaljevanju seje občinskega sveta oziroma delovnega telesa
več kot 2/3 časa trajanja seje.
(6) Izplačilo se opravi na osnovi evidence o prisotnosti na
seji sveta ali delovnega telesa, ki jo vodi strokovni sodelavec
Uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju strokovni
sodelavec).
3. 2. Predsednik in člani nadzornega odbora
9. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo za svoje delo
pravico do plačila za opravljeno delo, ki lahko znaša največ 7,5
% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno
dobo.
(2) Plačilo za opravljeno delo se določi za posamezno sejo
glede na delo, in sicer:
- za pripravo na sejo in udeležbo na seji ter vodenje nadzornega
odbora v višini 4 % županove plače;
- za pripravo na sejo in udeležbo na seji nadzornega odbora v
višini 2 % županove plače;
(3) Plačilo za izvedbo nadzora za posamezne člane, ki so
skladno s sklepom nadzornega odbora izvajali nadzor, in
sicer:
- za enostavni nadzor 6 % županove plače;
- za zahteven nadzor 8 % županove plače;
- za zelo zahteven nadzor 10 % županove plače.
(4) Izplačilo se opravi na osnovi evidence o prisotnosti na seji,
ki jo vodi strokovni sodelavec.
3. 3. Predsednik in člani krajevnih skupnosti in mestnih četrti
10. člen
(1) Predsednik in člani krajevnih skupnosti (v nadaljevanju KS)
in mestnih četrti (v nadaljevanju (MČ) imajo pravico do plačila
nagrade za udeležbo na seji sveta KS in MČ. Iz sredstev
proračuna se zagotovijo sredstva za izplačilo nagrad za največ
osem sklepčnih sej letno.
(2) Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo za posamezno
sejo, in sicer:
- za predsednika krajevne skupnosti v višini 1 % županove
plače;
- za člana sveta krajevne skupnosti v višini 0,5 % županove
plače.
(3) Sejnina za udeležbo na seji sveta se izplača na podlagi
zapisnika seje sveta KS in MČ, ki ga predsedniki KS in MČ
posredujejo na Upravo Mestne občine Velenje najkasneje v
roku 30 dni po opravljeni seji.
4. Povračila, nadomestila in drugi prejemki
11. člen
(1) Funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih
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prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov v zvezi
s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza,
stroški prenočevanja), ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v
zvezi z njo, v skladu z veljavni predpisi.
(3) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno
potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu direktor
občinske uprave, za župana pa direktor občinske uprave ali
podžupan.
(4) Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo
nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico
do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v
rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna
povračilo največ v višini 33 %, ki mu jo izplačuje za redni
delovni čas.
(5) Do pet ur trajanja seje sveta ali delovnega telesa imajo
funkcionarji pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega
zaslužka za dejanske ure, ko so bili na seji, nad 5 ur pa za ves
delavnik. V čas trajanja seje se šteje tudi 1 ura za prihod na
sejo ter odhod s seje.
(6) V primeru, da traja seja občinskega sveta ali delovnega
telesa manj časa, kot je določeno v prejšnjem odstavku
in se funkcionar ne more povrniti na svoje delovno mesto
zaradi specifike dela, ki ga opravlja, se mu prizna pravica do
nadomestila plače oz. izgubljenega zaslužka za ves delovnik.
(7) Seje delovnih teles se, razen v izjemnih primerih, sklicujejo
po 12. uri.
5. Način izplačevanja
12. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje
funkcije, plačil za opravljeno delo ter sejnin po tem pravilniku
se izplačujejo iz sredstev proračuna.
(2) Izplačila iz prejšnjega odstavka se opravijo mesečno za
pretekli mesec najkasneje do 30. dne v tekočem mesecu, na
podlagi podpisane evidence prisotnosti na posamezni seji.
(3) Drugi prejemki in povračila se izplačajo v rokih iz
prejšnjega odstavka od predložitve popolne dokumentacije v
računovodstvo.
6. Prehodne in končne določbe
13. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in
odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom občinske
volilne komisije, štaba za civilno zaščito in članom drugih
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski
svet ali župan.
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14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Ur. Vestnik MOV 4/99, 2/00, 1/03, 2/04,
4/07, 26/07).

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 70. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008,
58/2009, 64/2009, 65/2009, 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 5. seji dne 3. 2. 2015 sprejel

15. člen
Ta pravilnik začne naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

ODLOK

Številka: 015-03-0001/2015
Datum: 3. 2. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
I.
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/1997, 6/1998, 7/1999,
9/1999, 5/2000, 14/2003, 3/2008, 2/2010 in 7/2011) se prvi
odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi: »Vrtec ima
pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb
Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec
Velenje Šlandrova 11 a, Velenje.”
II.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.					
		
Številka: 015-02-0003/2008-530
Datum: 3. 2. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.
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