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         K 6. TOČKI 
 
 
Številka:  
Datum:    
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), je Občinski svet 
Občine Podčetrtek na  ….    redni  seji dne  ………….. sprejel naslednji 
 
 

S K L E P  
 
 
 
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek.  

 
 

 
 
         Župan 
            Občine Podčetrtek 
                 Peter Misja 

 
 

 
VROČITI 
-  zbirka dokumentarnega gradiva 
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Z A P I S N I K 

 
7. seje  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne 12. 10. 2015 ob 
18.00 uri v  sejni sobi   Občine Podčetrtek. 
 
PRISOTNI:  Vladimir Hrovatič, Ana Koprivc, Zlatko Juričan,  Marjan Aralica 
 
ODSOTNA: mag. Darija Štraus Trunk 
 
OSTALI PRISOTNI:  Magda Jurjec, tajnik občinske uprave 
 
Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatič je pozdravil prisotne, ugotovil, da je komisija sklepčna  in 
podal v razpravo predlog dnevnega reda. 
  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
D N E V N I  R E D : 
 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje in 1. korespondenčne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 

2. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in 
plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek 

3. Predlog za imenovanje člana sveta ZD Šmarje pri Jelšah 
4. Razno 

 
K 1. točki 
 
Člani komisije na zapisnik 6. redne seje in 1. korespondenčne seje komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, niso imeli pripomb. 
Brez razprave in soglasno je bil sprejet naslednji 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. redne seje in 1. korespondenčne seje komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
K 2. točki 
 
V uvodu je bilo povedano, da je Občinski svet občine Podčetrtek je na svoji 5. redni seji dne 26. 
04. 2007 sprejel Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 



teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini 
Podčetrtek (Uradni list SR. št. 42/2007),  (v nadaljevanju: pravilnik).  
 
V predloženem gradivu se predlaga  sprememba 4. člena pravilnika, ki definira plačilo za 
opravljanje funkcije podžupana. Sedanje določilo je neustrezno, ker funkcijo podžupana razvršča v 
plačni razred 34 – 41, zraven tega pa je še določeno, da se oblikuje v skladu z merili in kriteriji, 
vodenja seje občinskega sveta in opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi dejansko 
opravljenih ur z določeno urno postavko.   
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Že v 
prejšnjem mandatu kot tudi sedanjem, je funkcija podžupana razvrščena v 17. plačni razred, vsled 
česar se predlaga sprememba 4. člena pravilnika. 
 
Sedanji pravilnik tudi ne vsebuje določb glede nagrade za opravljeno delo predsednikom sveta 
krajevne skupnosti, z dopolnitvijo,   10. a člena, pa se predlaga ureditev  le-tega.  
S sprejemom Statuta Občine Podčetrtek v letu 2010, so  naloge, organizacija in delovanje ter 
pravni status krajevnih skupnosti, določeni s statutom občine, tako da statuti krajevnih skupnosti, 
sprejeti v letu 2003, ki so med drugim določali tudi nagrade predsednikom sveta, ne veljajo več. 
Glede na primerjavo s sosednjimi občinami, (Rogatec: v višini polovice povprečne neto mesečne 
plače;  Rogaška Slatina: sejnine v višini 142,50, 118,55 in 95,00 EUR za sejo; Šmarje pri Jelšah: v 
višini dveh povprečnih neto mesečnih plač, glede na število prebivalcev od 100 % do 30 %; Kozje: 
v višini dveh povprečnih neto mesečnih plač, 50 % osnove pripada vsem predsednikom, preostalih 
50 % osnove se dodeli po kriteriju  od 100 do 20 %), je pripravljen predlog, da je osnova za 
obračun  povprečna neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec 
december preteklega leta, merilo za višino nagrade pa je število prebivalcev v posamezni krajevni 
skupnosti (KS Podčetrtek 1093 prebivalcev, KS Pristava pri Mestinju 1069 prebivalcev, KS Virštanj 
594 prebivalcev, KS Polje ob Sotli 453 prebivalcev, KS Olimje 294 prebivalce), nad 1000 in manj 
kot 1000 prebivalcev, 
oz.  
da se vsem predsednikom izplača letna nagrada v višini povprečne neto mesečne plače na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. 
 
Na podlagi uvodne predstavitve so prisotni člani komisije razpravljali o predloženem predlogu 
sprememb in dopolnitev pravilnika.  
Člani komisije so razpravljali predvsem o predlogu višine nagrade predsednikom sveta krajevnih 
skupnosti. Nekateri so menili, da bi na višino nagrade naj vplival tudi kriterij število prebivalcev v 
KS, drugi pa, da je nagrada enaka za vse. Res je, da se krajevne skupnosti med sabo razlikujejo 
glede na število prebivalcev, ne glede na to, pa so velike razlike tudi glede same aktivnosti, so še 
dejali.  
Po daljši in poglobljeni razpravi so se prisotni člani komisije poenotili, da se besedilo 10. a člena 
pravilnika glasi: 
»Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplača letna nagrada za opravljeno delo v višini 
povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december 
preteklega leta. 
Letna nagrada se izplača v drugi polovici leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta.«  
 
Prav tako so bili člani komisije soglasni, da se 4. člen pravilnika spremeni tako, da se glasi: 
»Podžupan se uvrsti v 17. plačni razred. Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana 
znaša 50 % obračunane osnovne plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek 
za delovno dobo.« 
 
Glede na to, da se spremembe in dopolnitve pravilnika pripravljajo slabe tri mesece pred iztekom 
leta, je bil podan predlog, da se določila tega pravilnika uporabljajo od 01. 01. 2016. Za leto 2015 
pa se nagrade predsednikom sveta KS izplačajo po starem.  
Po razpravi so člani komisije soglasno sprejeli naslednji 



SKLEP: Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov v Občini Podčetrtek, v predlaganem besedilu. 
 
 
K 3. točki 
 
V uvodu je predsednik komisije povedal, da smo s strani javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje 
pri Jelšah bili obveščeni, da dosedanjemu svetu ZD poteče mandat dne 25. 10. 2015 in bili 
pozvani, da občina kot ustanoviteljica imenuje predstavnika v svet za novo 4-letno mandatno 
obdobje. Vsaka od šestih  občin ustanoviteljic ima v svetu zavoda svojega predstavnika. Dejal je 
še, da je s strani občine Podčetrtek bil član sveta v mandatnem obdobju 2007 – 2011, Darko 
Šelekar, stan.  Imeno 77, ter v mandatnem obdobju 2011 – 2015, Srečko Gobec, stan. Cmereška 
Gorca 2. Isti predstavnik je v svet lahko imenovan največ dvakrat zaporedoma, je še povedal. 
 
V razpravi so člani komisije menili, da je potrebno v takšne in podobne organe, imenovati najbolj 
kompetentne osebe. Glede na to, da je g. Srečko Gobec, ki je tudi član občinskega sveta,  bil v 
svetu zavoda Zdravstveni dom en mandat, je lahko ponovno predlagan. V kolikor bi se komisija 
tako odločila, imenovani s tem soglaša, je bilo  še povedano. Kot druga, je bila predlagana mag. 
Rosvita Svenšek, stanujoča Cesta na grad 6, p. Podčetrtek, tudi dobra poznavalka razmer na 
področju zdravstva.   
Po razpravi je predsednik komisije podal oba predloga na glasovanje.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji                    
SKLEP: Občinskemu svetu se predlaga, da v svet JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah kot 
predstavnika ustanoviteljice Občine Podčetrtek, imenuje g. Srečka Gobca, stanujočega 
Cmereška Gorca 2, p. Pristava pri Mestinju, za mandatno obdobje 2015 -  2019.  

 

 
K 4. točki 

 
Člani komisije so  predlagali, da se uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta poročilo 
predstavnikov in članov, imenovanih s strani občine Podčetrtek,  o  delovanju v organih javnih 
zavodov in podjetjih. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri 

 

 

 
Zapisala          Predsednik komisije 
Magda Jurjec           Vladimir Hrovatič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 86/2008, 

79/2009, 51/2010) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), je Občinski 

svet Občine Podčetrtek na  ...  redni seji dne  ……………. sprejel 

 

 

 

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah pravilnika  

o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter  

o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek 

 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev 

in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 42/2007). 

 

2. člen 

 

4. člen se spremeni tako,  da se glasi: 

»Podžupan se uvrsti v 17. plačni razred. Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana 

znaša  50 % obračunane osnovne plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek za 

delovno dobo«. 

 

3. člen 

 

Za  10. členom se doda nov 10. a člen, ki se glasi: 

 

                  10. a člen 

 

»Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplača letna nagrada za opravljeno delo v višini 

povprečna neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega 

leta. 

 

Letna nagrada se izplača v drugi polovici leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta«. 

 

4. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od 01. 01. 2016. 

 

Številka: 

Podčetrtek, dne  

 

                                    Župan 

                           Občine Podčetrtek 

                                  Peter Misja  



 


