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U R A D N O     G L A S I L O 

 
 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
109/2008, 49/2009) in 15. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št 04/10-UPB1)                   
je Župan Občine Kostel Valentin Južnič, dne 7.12.2011, sprejel 
 
 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOSTEL  
V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2012 

 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostel (v nadaljevanju: občina) v obdobju od  
1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

 
Začasno financiranje temelji na Proračunu Občine Kostel za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS,              
št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 109/2008, 49/2009; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu 
Občine Kostel za leto 2011 (v nadaljevanju: Odlok o proračunu). 
 
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
 

3. člen 
(povečanje prejemkov in izdatkov) 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v 
začasnem financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov  in so priloga k 
temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine  (na oglasni deski občine). 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000124&stevilka=5204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200179&stevilka=4108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008109&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200949&stevilka=2428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000124&stevilka=5204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200179&stevilka=4108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008109&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200949&stevilka=2428
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 

 
6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
 
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega                       
v posebnem delu proračuna.  
 
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je v skladu z zakonom in odlokom                 
o proračunu potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.  
 
 

5. KONČNA DOLOČBA 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Kostel, uporablja pa se od 1. januarja 
2012 dalje. 
 
 
Številka: 410-30/2011-2 
Pri Fari, dne 7.12.2011 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Župan 
Občine Kostel 

Valentin Južnič l.r. 
 

 
 

Občinski svet Občine 
Osilnica 
Župan 

      Antun 
Volf 
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Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 IN 35/2011) ter 15. člena Statuta Občine 
Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010-UPB1) je Občinski svet Občine Kostel na  11. redni seji, dne 
16.12.2011 sprejel  

 
 

P R A V I L N I K  
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta                  

ter članov drugih občinskih organov 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke poklicnih in nepoklicnih 
funkcionarjev Občine Kostel, članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, volilne 
komisije in drugih organov ter delovnih teles, ki jih imenuje župan. 
 
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  in drugih predpisov, ki urejajo plače 
občinskih funkcionarjev in sistem plač ter povračil stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju.  
 

2. člen 

Občinski funkcionarji po tem pravilniku so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.  
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.  
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo 
funkcijo opravljal poklicno. Odločitev potrdi občinski svet. 
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje 
funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.  
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, 
oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.  
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter 
volilne komisije za njihovo delo pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik. 
 

3. člen 

Za posamezne funkcije je višina plačnega razreda določena skladno s Prilogo 1. in 3. k Zakonu o sistemu 
plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev plače pa se določa v skladu z 10. členom 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
 

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, SEJNIN IN NAGRAD OBČINSKIM 
FUNKCIONARJEM IN DRUGIM ORGANOM 

4. člen 

Župan Občine Kostel sodi v skupino funkcij župan VII in je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju uvrščen v 46. plačni razred.  
Županu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne 
dobe. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal 
poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.  
Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata ter o sklenitvi delovnega razmerja (če je poklicen) in plači  izda 
županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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5. člen 

Plačni razred podžupana se na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti v 32. – 38. 
plačni razred skupine funkcij podžupan VII.  

Plačni razred (osnovo) podžupana določi v skladu s prvim odstavkom tega člena župan s sklepom, ob 
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil v skladu z naslednjimi merili: 

 za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% osnove 

 za vodenje občinskega sveta 10% osnove 

 za koordinacijo dela delovnih teles 20% osnove 

 za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20% osnove 

 za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 10% osnove
  

 
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi 
funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.  
Pri predčasnem prenehanju mandata župana podžupanu, ki v skladu s sklepom občinskega sveta opravlja 
funkcijo župana, pripada plača župana v skladu s 4. členom tega pravilnika.   
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim 
članom občinskega sveta oziroma članu delovnega telesa. 
 

6. člen 

Osnova za obračunavanje sejnin oziroma plačil za opravljanje dela članov občinskega sveta, nadzornega 
odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, je plača župana določena             
v 4. členu tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana). 

7. člen 

Članu občinskega sveta pripada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta sejnina od osnove, določene 
v višini 15% plače župana. V okviru te osnove se sejnina obračuna za posamezni mesec glede na delo, ki ga 
je opravil, in sicer:  

 za vodenje seje občinskega sveta     15% osnove iz prvega odstavka  
     (po pooblastilu župana ali nadomeščanje po zakonu)      

 za udeležbo na redni seji občinskega sveta  30% osnove iz prvega odstavka  

 za udeležbo na izredni seji občinskega sveta  20% osnove iz prvega odstavka  

 za predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta  10% osnove iz prvega odstavka   

 za udeležbo na seji kot član delovnega telesa v višini    5% osnove iz prvega odstavka   
 

Članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali 
odboru občinskega sveta izplača sejnina za udeležbo na seji v višini 5% osnove iz prvega odstavka. 

Predsedniku delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji 
ali odboru občinskega sveta izplača sejnina za udeležbo na seji v višini 10% osnove iz prvega odstavka. 

Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.  

Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.  

V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje nova sejnina ne izplačuje in se sejnina izplača na način kot, 
da seja ni bila prekinjena.  

Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.  

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu 
članu Občinskega sveta Občine Kostel, ne sme presegati 15% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva 
dodatek za delovno dobo. 
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8. člen 

Predsedniku nadzornega odbora občine pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je 
določena v odstotku osnove, določene v prvem odstavku 7. člena pravilnika in znaša za udeležbo na seji                 
v višini 45% te osnove.   

Članu nadzornega odbora občine pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena                
v odstotku osnove, določene v prvem odstavku 7. člena pravilnika in znaša za udeležbo na seji v višini 30% te 
osnove.   

V sejnino je vključeno tudi plačilo za izvedbo nadzora po programu dela nadzornega odbora ali sklepu 
občinskega sveta in župana občine.  

Vsa ostala določila glede stroškov prihoda na sejo, evidenc prisotnosti na seji, sejnin za redne, izredne in 

korespondenčne seje ter prekinjene seje veljajo določila iz 7. člena tega pravilnika. 

 

III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 

9. člen 

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena 
potovanja izven območja Občine Kostel in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju 
njihove funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenih v državnih 
organih.  

Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za 
službeno potovanje, ki ga izda župan.  

Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik občine ali podžupan.  

Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju. 

10. člen 

Pravice do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji iz 9. člena tega pravilnika pripadajo tudi članom 
nadzornega odbora in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta. Pravice lahko 
uveljavljajo le na podlagi izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga podpiše župan ali od župana 
pooblaščena oseba.  

 

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA PLAČ, SEJNIN IN NAGRAD OBČINSKIM FUNKCIONARJEM                  
IN DRUGIM ORGANOM 

11. člen 

Vsi prejemki na podlagi tega Pravilnika se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne                 
v tekočem mesecu. 
Upravičenci po tem pravilniku, razen v primeru poklicnega opravljanja funkcije, so plačani v skladu z Zakonom 
o dohodnini (ZDoh-2) kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja. 
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, 
predsednika in članov nadzornega odbora in drugi organov in delovnih teles na sejah vodi javni uslužbenec,  
ki ga določi župan ali tajnik občine.  
Sredstva za izplačevanje plač, plačila za opravljanje funkcije oziroma dela in povračilo stroškov, ki jih imajo 
funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna. 
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se usklajujejo skladno z zakoni in predpisi iz 1. člena tega pravilnika 
ter njihovimi spremembami. 
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani 
občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za plačilo sejnin drugih strokovnih organov, ki jih v skladu               
s statutom ustanovi ali imenuje župan ali občinski svet, katerim se lahko s sklepi o imenovanju določi nagrada 
v obliki sejnine. 

13. člen 

Članom volilnih organov (občinske volilne komisije), imenovanih za izvedbo splošnih lokalnih volitev se 
izplačuje nagrada za njihovo delo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. 

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 (Št. 015-
03 13/99 z dne 28.12.1999).  

Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na podlagi tega Pravilnika obračunavajo od dneva potrditve 
mandata oziroma imenovanja, ne glede na datum uveljavitve tega pravilnika. 

15. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Kostel. 
 
Številka: 100-7/2011-1 
Datum: 16.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj Občina Kostel - Uradno glasilo Občine Kostel - Glavna in odgovorna urednica Tina Južnič - Naslov uredništva:  
Občinsko glasilo "OBZERANJE  PO KOSTELE", Fara 30, 1336 Kostel, tel. +386 (0)1 894 80 06, faks +386 (0)1 894 80 07, e-mail: glasilo@kostel.si. 

Uradno glasilo Občine Kostel je priloga javnega glasila Občine Kostel in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno. 

Župan 
Občine Kostel 

Valentin Južnič l.r. 
 

 
 

Občinski svet Občine 
Osilnica 
Župan 

      Antun 
Volf 
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