
 
OBČINA ROGATEC 
Pot k ribniku 4 
3252 ROGATEC 
 
 
Številka: 0070-0002/2018-7 
Datum: 4.4.2018 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ROGATEC 
 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

ROGATEC   
 
 
NASLOV:  Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Rogatec 

 
 
GRADIVO PRIPRAVILA:  Občina Rogatec 
 
 
GRADIVO PREDLAGA:  Martin Mikolič, župan 
 
 
POROČEVALKA:          Maja Kampoš, višja svetovalka I  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih organov Občine Rogatec. 
 
 
 
 
                  Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                  ŽUPAN 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- obrazložitev 
- predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Rogatec 

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07 in 
111/07) 
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OBČINSKI SVET 
OBČINE ROGATEC 
 
 
Številka: 0071-0003/2018 
Datum: 3.4.2018   
 
 
Zadeva:  Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Rogatec 

 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) 
in v skladu z 65. in 66. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 
– uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Rogatec predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec v 
obravnavo predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. 
 

1. Razlogi za sprejem akta 
 
Služba za lokalno samoupravo, Ministrstva za javno upravo, je med drugim opravila tudi pregled 
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07 in 112/07; v nadaljevanju: 
Pravilnik) in ugotovila, da le-ta ni usklajen z določbo 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76,16 – Odl. US; v nadaljevanju ZLS) ter v tem delu predlagala njegovo uskladitev. Predlog je bil v 
celoti upoštevan.  
 

2. Finančne posledice 
 
S sprejemom spremembe pravilnika ne bo finančnih posledic za proračun.  
 

3. Obrazložitev 
 
34.a člen ZLS v šestem odstavku ureja letni znesek sejnin članom občinskega sveta, ki vključno s 
sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega 
sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec 
(Uradni list RS, št. 46/07 in 112/07) se do sedaj določenih 15 % ustrezno spremeni na 7,5 %.  
 
Pripravila: 
Maja Kampoš     
višja svetovalka I 
   župan 
   Martin Mikolič, l.r.
              
 
 
Priloga:  

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07 in 
112/07) 

- predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Rogatec  
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PREDLOG 
 

 
 
 
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – 
ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na ____. redni seji dne __________ 
sprejel 

 

 
PRAVILNIK  

o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec 

 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Rogatec (Uradni list RS, št. 46/07 in 112/07; v nadaljevanju: pravilnik). 
 

2. člen 
 
V besedilu drugega odstavka 9. člena pravilnika se število »15« nadomesti s številom »7,5«. 

 
 

3. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 
Rogatec, dne 

 
 
 

Župan  
Občine Rogatec  

Martin Mikolič  
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