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oBiINSKI SVET oBiINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA: PREDLOG PRAVILNIKA O PLA.AH IN DRUGIH PREJEMKIH OBdINSKIH
FUNKCIONARJEV, TL.q,NOV DELOVNIH TELES OBdINSKEGA SVETA TER
tla,Nov DRUGTH oRGANov ostINB MoRAvSKE TopLrcE

I ZAKONSKA PODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21115,25/17),

34.a dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno predi5deno

besedilo, 76108,79109,51110,40112 - ZUJF, l4ll5 'ZUUJFO, l1l18 - ZSPDSLS-I,
30118, 61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),

Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 108/09 - uradno preii5deno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 2'7/12 - odl. US, 40112 -
ZUJF, 46113,25114 - ZFU, 50t14,95114 - ZUPPJS15, 82115,23117 - ZDOdv, 67117 in
84/18).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM
Namen pravilnika je usk'laditev ureditve plad in pladil obdinskih funkcionarjev, dolodenih v
obdinskem pravilniku z veljavno zakonodajo. 34.a dlen Zakora o lokalni samoupravi doloda, da
obdinski svet s svojim aktom dolodi merila za izpladilo sejnin za dlane obdinskih svetov, dlane
delovnih teles obdinskega sveta in dlane drugih obdinskih organov. Obdinski svet s svojim
aktom lahko dolodi tudi merila za izpladilo sejnin dlanom svetov oZjih delov obdine. Ta dlen
doloda tudi, da dlanu obdinskega sveta, razen podZupanu, pripada sejnina za udeleZbo na seji
obdinskega sveta ali seji delovnega telesa obdinskega sveta. Letni znesek sejnin, vkljudno s

sejninami za seje delovnih teles obdinskega sveta, ki se izplada posameznemu dlanu obdinskega
sveta, ne sme presegati 7,5 Yo plade Zupana. Pri tem se ne upo5teva dodatek za delovno dobo.
Veljavni pravilnik Obdine Moravske Toplice doloia, da letni znesek sejnin vkljudno s sejninami
za seje delovnih teles obdinskega sveta, ki se izpladajo posameznemu dlanu obdinskega sveta,
ne sme presegati I 5% letne plade Zupana. Veljavni pravilnik ne doloda sejnin oz. nagrad dlanom
sveta KS. V predlaganem pravilniku je dolodeno, da dlanom sveta KS za opravljeno delo v
svetu KS pripada letna nagrada.

3. PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o plaiah in drugih
prejemkih obiinskih funkcionarjev, ilanov delovnih teles obiinskega sveta ter ilanov
drugih organov Obiine Moravske Topli

Pripravila: obdinska uprava I
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Veljar.ni Pravilnik o pladah in drugih preje
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obd inskih ev, delor.nih teles obdinskega
dlanov drugih obdinskih organov v Obdini Mora (Uradni list RS, st. 39/07,34111)
Predlog Pravilnika o pladah in drugih prejemkih obdinsk.ih funkcionaqev, delovnih teles obdinskega
dlanov drugih obdinskih organov v Obdini Moravske Toplice
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Predlog

Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21/15, 25117), in
34.a dlena Zakona o lokalni samoupravi je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
it. 94107 - uradno predi5deno besedilo, 76108, 79109, 51110, 40/12 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, lll18
- ZSPDSLS-I, 30118, 61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na _ seji dne , sprejel

PRAVILNIK
o plaiah in drugih prejemkih obiinskih funkcionarjev, ilanov delovnih teles obiinskega sveta

ter ilanov drugih organov Obiine Moravske Toplice

I. SPLOSNEDOLOCBE
1 dlen

l) Ta pravilnik doloda merila, viSino in nadin dolodanja plad oz. pladil za opravljanje funkcije in
drugih prejemkov obdinskih funkciona{ev, dlanov delovnih teles obdinskega sveta in dlanov
drugih organov Obdine Moravske Toplice, ki so izvoljeni na neposrednih voliwah ali jih
imenuje obdinski svet ali Zupan, in dlanov svetov krajevnih skupnosti.

2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za moSki spol se uporabljajo kot nevtralni za
ienski in mo5ki spol.

3. dlen
I ) Za opravljanje frrnkcije Zupana Obdine Moravske Toplice, ki sodi v peto skupino obdin glede na

Stevilo prebivalcev, je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plad v javnem sektolju, doloden 5l .

pladni razred.
2) lupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v vi5ini 0,33%

od osnovne plade za vsako zakljudeno leto delovne dobe.
3) ie Zupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada pladilo v vi5ini 50% osnorne plade, ki

bi jo prejel, de bi funkcijo opravljal poklicno.
4) Zupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obiina ne jamii
odikodninsko ali kako drugaae. Predlagane re;iwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (iesta tofka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t.
24116).

2. dlen
I ) Za opravljanje funkcije imajo obdinski funkcionarji pravico do plade, de funkcijo opravljajo

poklicno oz. pladila za opravljanje funkcije, de funkcijo opravljajo nepoklicno.
2) Obdinski funkcionarji po tem pravilniku so: Zupan, podZupani in dlani obdinskega sveta.

3) Obdinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

\ Lqar se lahko odlodi, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
5) V soglasju z Zupanom se lahko tudi podZupan odlodi, dabo funkcijo opravljal poklicno.

4. dlen
l) Za opravljanje funkcije podZupana Obdine Moravske Toplice, ki sodi v peto skupino obdin

glede na Stevilo prebivalcev, je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plad v javnem sektorju,
doloden pladni razred v razponu od 36 - 43.

2) PodZupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v vi5ini
0,33% od osnovne plade za vsako zakljudeno leto delovne dobe.

3) Pladni razred podZupana dolodi s sklepom Zupan, glede na pooblastila in obseg dela podZupana.



Predlog

4) PodZupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada pladilo za opravljanje funkcije v viSini do
5070 osnovne plade, ki bi jo dobil, de bi funkcijo opravljal poklicno.

5) PodZupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
6) Plada podZupana oz. pladilo za opravljanje funkcije podZupana vkljuduje tudi pladilo za

udeleZbo na seji obdinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov obdine.

T. VISINA PLA'ILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

5. dlen

1) Pladilo za opravljanje funkcije dlana obdinskega sveta je sejnina za udeleZbo na seji obdinskega
sveta oz. njegovega delor.nega telesa.

2) Letni znesek sejnin, vkljudno s sejninami za seje delovnih teles obdinskega sveta, ki se izplada
posameznemu dlanu obdinskega sveta, ne sme presegati zakonsko dolodene viSine.

3) ilanu obdinskega sveta pripada:
- za udeleZbo na redni seji obdinskega sveta, sejnina v vi3ini 110,00 EUR neto;
- za udeleZbo na izredni seji obdinskega sveta, sejnina v viSini 90,00 EUR neto;
- za glasovanje na dopisni seji obdinskega sveta, sejnina v vi5ini 90,00 EUR neto;
- za predsedovanje seji delovnega telesa, sejnina v vi5ini 50,00 EUR neto;
- za udeleZbo na seji delovnega telesa, katerega dlanje, sejnina v vi5ini 25,00 EUR neto.
4) Sejnina se izpladuje za redne, izredne in dopisne seje, na podlagi evidence prisotnosti.
5) Sejnina se ne izpladuje za slavnostne seje.

6) V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje, sejnina ne izplada.

6. dlen
l) ilanom delovnih teles obdinskega sveta, ki niso dlani obdinskega sveta, pripada za udeleZbo na

seji delovnega telesa sejnina v vi5ini 25,00 EUR neto.
2) Letni znesek sejnin, ki se izplada posameznemu dlanu delovnega telesa obdinskega sveta, ne

sme presegati zakonsko dolodenega odstotka letne plade Zupana.

7. dlen
l) Predsednik in dlani nadzomega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljeno delo, ki se

oblikuje kot:
- sejnina, ki se izplada za udeleZbo na seji,
- nagrada za izvedbo nadzora.
2) Sejnina za predsednika nadzomega odbora, ki velja tudi za udeleLbo na sejah obdinskega sveta

in sejah ostalih delovnih teles, znaia 70,00 EUR neto.
3) Sejnina za dlane nadzomega odbora zna5a 57,50 EUR neto.
4) Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v skladu s programom dela ali sklepom

nadzomega odbora, se za predsednika nadzomega odbora oblikuje v viSini:
- 2 sejnin za udeleZbo na redni seji obdinskega sveta na opravljen zahteven nadzor,
- 1 sejnine za udeleZbo na redni seji obdinskega sveta na opravljen manj zahteven nadzor.
5) ilanom nadzomega odbora pripada tagrada za opravljanje neposrednega nadzora v znesku, ki

je enak 80% nagrade predsednika nadzomega odbora.
6) Nadomestilo za opravljeno delo se izpladuje na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z

evidenco o opravljenem delu oz. prisotnosti na sejah.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obiina ne jamdi

odlkodninsko ali kako drugaie. Predlagane relitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (iesta toika 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacU javnega znadaja (Uradni list RS, 5t.
241t6).



Predlog

8. dlen
l) Predsednik, tajnik in dlani obdinske volilne komisije in posebne obdinske volilne komisije ter

njihovi namestniki, imajo ob volitvah dlanov obdinskega sveta in Zupana, pravico do enkratnega
nadomestila v vi5ini, ki jo doloda Zakon o lokalnih volitvah.

2) Ob vsakih drugih volitvah, razen volitev dlanov obdinskega sveta in Zupana, vi5ino nadomestila
dlanom volilnih organov dolodi komisija za mandatna rpra5anja, volitve in imenovanja, glede
na obseg volilnih opravil. Vi5ina nadomestila ne sme presegati l/3 zneska iz pwega odstavka
tega dlena.

3) Predsednik, tajnik in dlani obdinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakem
izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na obmodju celotne obdine, pravico do
nadomestila v vi5ini l/3 zneska iz prvega odstavka tega dlena.

4) Predsednik in dlani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v
viSini, ki jo doloda Zakon o lokalnih volitvah.

5) Za posebne oblike glasovanja (preddasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na
posebnem voliSdu za invalide in druge oblike) vi5ino nadomestila predsedniku, dlanom ter
njihovim namestnikom dolodi komisija za mandatna lpra5anja, volitve in imenovanja na
predlog obdinske volilne komisije, v skladu z dolodili Zakona o lokalnih volitvah, glede na das

in obseg glasovanja.
9. dlen

1) Odgovomanu uredniku obdinskega glasila pripada pladilo v vi5ini 700,00 EUR neto na
posamezno Stevilko glasila.

2) Uredniku prispevkov v madZarskem jeziku pripada pladilo v viSini 23,00 EUR neto na
posamezno stran glasila v madZarskem jeziku.

3) Pladilo jima ne pipada za objave v uradnih objavah, ki so kot priloga glasilu.

10. dlen
1) Predsedniku in dlanom sveta krajevne skupnosti pripada za opravljeno delo v svetu krajevne

skupnosti letna nagrada v vi5ini, dolodeni v 5. odstavku tega dlena.
2) Odloditev o izpladevanju letne nagrade sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom.
3) Sredstva za izpladevanje nagrad iz tega dlena zagotovijo krajevne skupnosti v svojih proradunih.
4) Nagrada se predsedniku in dlanom sveta krajevne skupnosti izplada enkrat letno, pod pogojem,

da so bili prisotni na najmanj 4 sejah sveta krajevne skupnosti v letu.
5) Vi5ina nagrade se dolodi v naslednjih zneskih:

o predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada letna nagrada v viSini, ki je doloiena na
podlagi Stevila prebivalcev v posamezni kajevni skupnosti in sicer:

- v KS do 100 prebivalcev 200 EUR neto,
- v KS od 101 do 300 prebivalcev 300 EUR neto,
- v KS nad 300 prebivalcev 400 EUR neto.
o dlanom sveta krajevne skupnosti pripada nagrada v vi5ini 100 EUR neto.

6) Za evidenco prisotnosti dlanov svetov krajevnih skupnosti skrbi predsednik sveta posamezne
kajevne skupnosti. Nagrada se izplada po nalogu predsednika sveta krajevne skupnosti, ki do
konca decembra tekodega leta v obdinsko upravo dostavi odredbo, kateri priloZi zapisnike sej
sveta krajevne skupnosti. Na tej osnovi obdinska uprava v januarju naslednjega leta izvr5i
izpladilo nagrad za prej5nje koledarsko leto.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obdina ne jamai
odlkodninsko ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (iesta toika 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t.
24/16).



Predlog

III. POVRAiILASTROSKOV
ll.dlen

l) Obdinski funkcionarji, dlani delovnih teles obdinskega sveta in dlani drugih organov Obdine
Moravske Toplice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenuje obdinski svet, imajo
pravico do powadila stro5kov prevoza na seje obdinskih organov, na katere so vabljeni.

2) Stro5ki prevoza na seje se povmejo v obliki kilometrine od kaja stalnega prebivaliSda do kraja
seje, za Stevilo prevoZenih kilometrov, v skladu z veljavno zakonodajo.

3) Za potrebe izpladil iz prej5njega odstavka tega dlena morajo osebe iz prvega odstavka tega dlena
v radunovodsko sluZbo Obdine Moravske Toplice posredovati izjavo o uveljavljanju potnih
stro5kov, ki jo podajo ob izvolitvi oz. imenovanju.

4) Osebe iz pwega odstavka tega dlena imajo tudi pravico do dnevnice in porradila stroSkov
prevoza in prenodevanja na sluZbeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Pravico do povradila stroSkov prevoza in dnevnice uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega

naloga za sluZbeno potovanje, stroSke prenodevanja pa na podlagi predloZenega raduna.

5) Nalog za sluZbeno potovanje obdinskim funkcionarjem izda irpar,, Zupanu pa direktor obdinske
uprave.

6) StroSki iz 4. odstavka tega dlena se povmejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povradila stro5kov
zaposlenih v drZavnih organih in se izpladujejo v petnajstih dneh po prejemu ,naloga za sluZbeno
potovanje oz. raduna prenodevanja.

12. dlen
Plade, pladilo za opravljanje funkcije in sejnine se izpladujejo mesedno za pretekli mesec,

najkasneje do 15' dne v mesecu' 
13.dlen

Dolodbe tega pravilnika, ki se nana5ajo na dlane delovnih teles obdinskega sveta, ki niso dlani
obdinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izpladila sejnin dlanom drugih komisij, odborov,
svetov in drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje obdinski svet ali Zupan, v kolikor nimajo tega

urejenega z lastnimi akti.
14. dlen

1) Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od l. 1.2021.

2) Z weljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pladah in drugih prejemkih obdinskih
funkcionarjev, delovnih teles obdinskega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov v Obdini
Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 39107 ,34111).

Stevilka: 4l 0-00046 I 2020-1
Moravske Toplice, dne

Zupan
Obdine Moravske Toplice:

Alojz Glavad, l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavtja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obaina ne iamfi
odikodninsko ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (sesta totka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, it.
24116).
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2153. Pnvilniko plaEah indrugih prcjemkih obtinskihfunkcionariev,delovnihteles
obtinskega weta ter tlanov drugih obiinskih organov v Obiini Moravske Toplice, stran
5516.

Na podlagi 100.b 6lena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prediSdeno besedilo ZLS-UPBI

(Uradni list RS, 5t. 100/05), dolodil Zakona o sistemu pla6 v javnem sektorju - uradno predisdeno

besedilo - ZSPJS-UPB6 (Uradni list RS, 6t. 110/06), 8. in 9. dlena Odloka o pladah funkcionarjev

(Uradni list RS, 5t. 14106) ter 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. '11l99,

2101,24101,69/02 in 28/03) je Ob6inski svet Obcine Moravske Toplice na 5. redni seji dne 30. 3.

2007 sprejel

PRAVILNIK
o plaEah in drugih prejemkih obdinskih funkcionarjev, delovnih teles

obdinskega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov v Obdini
Moravske Toplice

1. dlen

2. ilen

Obdinski funkcionarji so: 6lani obdinskega sveta, Zupan in podZupan.

e lani Obdinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Zupan se lahko odlodi, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

PodZupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. PodZupan lahko poklicno opravlja funkcijo, de se v

soglasju z Zupanom tako odlodi, odloditev pa potrdi obdinski svet.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-lislrs/vsebina?urlurid=20072153 116

Uradnilist RS, iL 39/2007 zdne4.5.2007

Za opravljanje obdinskih funkcij imajo obdinski funkcionarji pravico do plade, de funkcijo opravljajo

poklicno oziroma do pladila za opravljanje funkcije, 6e funkcijo opravljajo nepoklicno.

elanom delovnih teles obdinskega sveta, ki niso clani obcinskega sveta, ter dlanom nadzornega

odbora pripada pladilo za njihovo delo kot sejnina za udeleZbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega

pravilnika. Obcinski volilni komisiji pripada pladilo v viSini, ki ga doloda Zakon o lokalnih volitvah.



21.8.2020 Uradni list - Vsebina Uradnega lista

3. dlen

Z Odlokom o pladah funkcionarjev je funkcija Zupana ObCine Moravske Toplice, ki sodi v peto

skupino obdin s Stevilom prebivalcev 5OO1-15000, uvr5dena v 51. pla6ni razred. Zupanu pripada

dodatek za delovno dobo v skladu s predpisi.

Zupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plade, ki bi jo dobil, de bi funkcijo opravljal

poklicno, pri demer mu dodatek za delovno dobo ne pripada.

Z Odlokom o pladah funkcionarjev je lahko funkcija podZupana Obdine Moravske Toplice, ki sodi v

peto skupino ob6in s Stevilom prebivalcev 5001-15000, uvrSdena med 36. in 43. pladni razred.

Pladni razred podZupana dolodi 2upan ob upo5tevanju obsega podZupanovih pooblastil. Pri

pred6asnem prenehanju mandata Zupana,lahko podiupanu dolodi pladni razred obdinski svet.

Pod2upanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% pla6e, ki bi jo dobil, 6e bi funkcijo

opravljal poklicno, pri demer mu ne pripada dodatek za delovno dobo. Ne pripada mu tudi sejnina za

udele2bo na sejah obdinskih organov.

5.6len

Odlocbo oziroma sklep o plaii oziroma pladilu za opravl.janje funkcije iupana izda komisija za

mandatna vpra5anja, volitue in imenovanja, za podZupana pa 2upan.

Z zakonom dolodeni najvi5ji dovoljeni obseg sredstev v okviru katerega se lahko oblikuje placilo za

nepoklicno opravljanje funkcije dlana obdinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najviSjega

moZnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izpla-uje pladilo za opravljanje funkcije ter pladila

dlanom delovnih teles obdinskega sveta, ki niso dlani obdinskega sveta in dlanom nadzornega

odbora ter drugih organov Obdine Moravske Toplice.

Sredstva iz prej5njega odstavka se zagotovijo v proradunu Obdine Moravske Toplice.

7. dlen

Pladilo za opravljanje funkcije dlana obiinskega sveta je sejnina za udeleZbo na seji obdinskega

sveta oziroma seji delovnega telesa obdinskega sveta. Letni znesek sejnin vkljuino s sejninami za

seje delovnih teles obdinskega sveta, ki se izpladajo posameznemu dlanu obdinskega sveta ne sme

hftps://www.uradni-list.si/glasilo-uradnilist-rs/vsebina?urlurid=20072153 2t6

4.6len

6. dlen
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presegati 1 57o letne plade Zupana.

V okviru zneska iz prvega odstavka tega dlena se 6lanu obdinskega sveta dolo6i sejnina, in sicer za:

- udeleibo na nedni seji obainskega

sveta
110,00 EUR neto

- udeleibo na izredni seji
obainskega sveta

- udeleibo na seji delovnega telesa,
katerega alan je

- predsedovanje seji delovnega

telesa obainskega sveta

50,00 EUR neto.

8. ilen

9.6len

Predsednik in dlani nadzornega odbora obdine imajo pravico do sejnine v viSini:

70,00 EUR neto

- sejnina za alana nadzornega odbona 57,50 EUR neto,

Sejnine predsedniku in dlanom nadzornega odbora se izplacujejo na podlagi sklepa o imenovanju

v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi obdinska uprava.

10. 6len

Predsednik, tajnik in clani ter njihovi namestniki obdinske volilne komisije imajo ob vsakih splo5nih

lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v viSini, ki jo doloda Zakon o lokalnih volitvah.

Predsednik, tajnik in 6lani ter njihovi namestniki posebne obdinske volilne komisije za volitve dlanov

obiinskega sveta - predstavnikov madZarske narodne samoupravne skupnosti, imajo ob vsakih

lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v visini 1/3 nadomestila, ki pripada predsedniku,

tajniku in 6lanom ter njihovim namestnikom ob6inske volilne komisije.

Predsednik in 6lani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do

nadomestila v znesku, ki ga doloda Zakon o lokalnih volitvah.
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90,40 EUR neto

25,0e EUR neto

Clanom delovnih teles ob6inskega sveta, ki niso dlani obcinskega sveta, se za opravljanje dela v

komisiji ali odboru obdinskega sveta dolodi pladilo v obliki sejnine, ki se izplada za udeleZbo na seji

na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco obdinske uprave o opravljenem delu oziroma

prisotnosti na sejah.

Sejnina za posamezno sejo zna5a 25,00 EUR neto.

- sejnina za predsednika nadzornega

odbora
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Predsednik in dlani ter namestniki volilnih komisij krajevnih skupnosti imajo ob vsakih volitvah dlanov

svetov krajevnih skupnosti pravico do nadomestila v vi5ini % zneska, ki pripada dlanom volilnega

odbora iz prejSnjega odstavka.

Predsednik, tajnik in 6lani ter njihovi namestniki obdinske volilne komisije imajo ob vsakem

izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na obmodju celotne obdine, pravico do nadomestila v

viSini 1/3 zneska iz prvega odstavka tega 6lena.

't't . 6ten

Obdinski funkcionarji imajo pravico do povra6il, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi,

ki urejajo te pravice.

Obdinski funkcionar ima pravico do povradila stro5kov prevoza na sluZbeni poti, ki nastanejo pri

opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.

Obdinski funkcionar ima pravico do dnevnice za sluZbeno potovanje v skladu s predpisi.

Obdinski funkcionar ima pravico do povradila stroskov preno6evanja, ki nastanejo na slu2beni poti.

Stro5ki prenodevanje se povrnejo na podlagi predloZenega raduna v skladu s predpisi.

Za izpladilo dnevnic, potnih in drugih stroSkov se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v

obiinski upravi.

12.6len

Ob6inski funkcionar ima pravico do povradila stro5kov prevoza na seje obdinskih organov. Sko5ki

prevoza na seje se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega bivali56a funkcionarja do sede2a

obdine, za Stevilo prevoZenih kilometrov. Kilometrina se izplada v viSini, ki je dolodena za zaposlene

v obdinski upravi.

'13. dlen

Sredstva za izplatevanje plad, pladil za opravljanje funkcije, sejnin, nadomestil in povradil drugih

stroSkov, ki jih imajo obdinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proraduna obdine.

14. clen

Plade, pladilo za opravljanje funkcije in sejnine se izplacujejo mesedno za pretekli mesec,

najkasneje do 15. dne v tekodem mesecu.

Prejemki, dolodeni v 'l'1 . dlenu tega pravilnika, se izplacajo najkasneje v petnajstih dneh po

kon6anem slu2benem potovanju.

15. dlen
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Plade, pladila za opravljanje funkcije, nadomestila, sejnine in povradila, ki pripadajo obdinskim

funkcionar.jem, predsedniku in dlanom nadzornega odbora ter dlanom komisij in odborov obdinskega

sveta, ki niso dlani obdinskega sveta, se izpladajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja,

na podlagi evidence prisotnosti na sejah.

16. ilen

17. ilen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o placah in drugih prejemkih obdinskih

funkcionarjev, delovnih teles obCinskega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov v Ob6ini

Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 28103 in 48/03).

18. clen

Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1

2007.

St. rrr-ootoz-r

Moravske Toplice, dne 30. marca 2007

Zupan

Ob6ine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.
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Dolodbe tega pravilnika, ki se nanaSajo na dlane komisij in odborov obdinskega sveta, ki niso dlani

obdinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izpladilo sejnin dlanom Staba za civilno zaSdito,

uredni5kega odbora in dlanom drugih komisij, odborov, svetov in drugih organov, ki jih ustanovi ali

imenuje obdinski svet ali Zupan.

ViSina sejnin krajevnim odborom in drugim organom krajevnih skupnosti se dolo6a z obdinskim

proraiunom.
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Uradni list RS,5t. 34/20U zdne6. 5. 20ll

1690. Pravilnikospremembah in dopolnihrah Pravilnika o plaiah in drugih prcjemkih
obiinskih funkcionarjev, delovnih teles obiinskega weta tertlanovdrugih obiinskih
organov v Obtini Moravske Toplice, stran 4518.

Na podlagi 16. 6lena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 51. 11199, 2101, 69102,

28/03) je Obdinski svet Obaine lv'loravske Toplice na 7. redni seji dne 21 .4.201 l sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pladah in drugih prejemkih

obdinskih funkcionarjev, delovnih teles obdinskega sveta ter clanov
drugih obdinskih organov v Obdini Moravske Toplice

1. 6len

Za 7. dlenom Pravilnika o pla6ah in drugih prejemkih obdinskih funkcionarjev, delovnih teles

obainskega sveta ter alanov drugih obainskih organov v Obdini Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.

39/07) se doda nov 7.a 6len, ki se glasi:

)7.a 6len

V primeru prekinjene seje se za nadaljevan.ie seje, ne izplaauje nova sejnina

Za korespondenano sejo se ne izpladuje sejnina.(

2.6len
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Besedilo 9. 6lena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

>Predsednik in 6lani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljeno delo, ki se

oblikuje kot:

- sejnina, ki se izplada za udelezbo na seji,

- nagrada za izvedbo nadzora.

Sejnina za predsednika nadzornega odbora, ki velja tudi za udele2bo na sejah obdinskega sveta in

sejah ostalih delovnih teles, znasa 70,00 EUR neto.



2. stran od 3

Sejnina za 6lane nadzornega odbora znasa 57,50 EUR neto.

Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v skladu s programom dela ali sklepom nadzornega

odbora, se za predsednika nadzornega odbora oblikuje v vi5ini:

- 2 se.inin za udelezbo na redni seji obdinskega sveta na opravljen zahteven nadzor,

- 1 se.lnine za udelezbo na redni seji obdinskega sveta na opravljen manj zahteven nadzor.

elanom nadzornega odbora pripada nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v znesku, ki Je

enak 80% nagrade predsednika nadzornega odbora.

Nadomestilo za opravljeno delo se izpladuje na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco o

opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.(

3. alen

Besedilo '10. dlena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

)Predsednik, tajnik in dlani obdinske volilne komisije in posebne ob6inske volilne komisije ter njihovi

namestniki, imajo ob volitvah dlanov obdinskega sveta in Zupana, pravico do enkratnega nadomestila

v vi5ini, ki jo dolo6a Zakon o lokalnih volitvah.

Ob vsakih drugih volitvah, razen volitev dlanov obainskega sveta in Zupana, visino nadomestila

dlanom volilnih organov dolodi komisija za mandalna vprasan.ia, volitve in imenovan.ia, glede na

obseg volilnih opravil. Visina nadomestila ne sme presegati 1i3 zneska iz prvega odstavka tega

dlena.

Predsednik, tajnik in 6lani obdinske volilne komisi.ie ter njihovi namestniki imajo ob vsakem

izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na obmodiu celotne ob6ine, pravico do nadomestila v

visini 1/3 zneska iz prvega odstavka tega alena.

Predsednik in dlani volilnih odborov ter njihovi namestniki imaio pravico do nadomestila v vi5ini, ki jo

doloda zakon o lokalnih volitvah.glasovanja 




