
Uradni list Republike

Prehodne in konEne dolodbe

4. dlen

Dolodbe 1. dlena tega odloka se zadnejo uporab|ati s
potekom mandata sedanjemu svetu sole.

5. dlen
Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Sloven'lje.

St. oozo-oo+lzooz-zz
Rogatec, dne 14. mla2007

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikoli6 l.r.

2541. Pravilnik o pla6ah in drugih prejemkih
obEinskih funkcionarjev, ilanov delovnih teles
obdinskega sveta ter dlanov drugih organov
Ob6ine Rogatec

Na podlagi 100.b dlena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Uradni list RS, 5t. 100/05 - UPB-1 in 21106 - odlod-
ba US), 16. dlena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,
5t. 1 3/06 in 27106) v skladu zZakonom o sistemu plad v javnem
sektorju (ZSPJS, Uradni list RS,5t. 110/06 - UPB-6 in 1/07
- odlodba US) in Odlokom o pladah funkcionarjev (Uradni list
RS, 5t. 14106) je Obdinski svet Ob6ine Rogatec na 5. redni seji
dne 14. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o pla6ah in drugih prejemkih ob6inskih

fu nkcionarjev, 6lanov delovn ih teles ob6fi nskega
sveta ter dlanov drugih organov ObEine Rogatec

I, SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen

S tem pravilnikom so dolodene osnove in merila za dolrc-
6itev plad in drugih prejemkov obdinskih funkcionarjev, dlanov
delovnih teles obdinskega sveta ter dlanov drugih organov
Obdine Rogatec, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih
imenuje obdinski svet oziroma Zupan.

2. 6len

Za opravljanje obdinskih funkcij imajo obdinski funkc;i-
onarji pravico do plade, 6e funkcijo opravljajo poklicno oz:i-
roma pladila za opravljanje funkcije, de funkcijo opravljajo
nepoklicno.

Olanom delovnih teles obdinskega sveta, ki niso 6lani
ob6inskega sveta, ter dlanom nadzornega odbora in volilrre
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na
podlagi tega pravilnika.

Najvi5je vrednotena funkcija v ob6ini je funkcija Zupana.

3. dlen

Obdinski funkcionarji so: 6lani obdinskega sveta, Zupan
in pod2upan.

Obdinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklic-
no.

Zupan se lahko odlodi, da bo funkcijo opravljal nepoklicno.
V soglasju z Zupanom se lahko tudi pod2upan odlo6i, da hro

funkcijo opravljal poklicno.
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II. VISINA IN NAEIN DOLOEANJA DELA PLAEE OZIROMA
NAGRADE

4. 6len

Osnovna pla6a iupana in pod2upana je dolodena $ pladil-
nim r4zredom, v katerega je uvr5dena posamezna funkcija.

5. 6len

V skladu z Zakonom o sistemu plad v javnem sektorju in
Odlo(om o pladah funkcionarjev je funkcija iupana v Obdini
Rogafec razvr5dena v 49. plaini razred.

ee iupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plaia v
vi5ini 0% plade, ki bi jo dobil, de bi funkcijo opravljal poklicno,
vendar brez dodatka za delovno dobo.

6. dlen

Funkcija podZupana je v skladu z Zakonom s sistemu
pla6 V javnem sektorju in Odlokom o pladah funkcicinarjev
razvrgdena v pladilni razred 3441 . ViSino pladila podZupana
dolo6i 2upan ob upo5tevanju obsega podZupanovih poqblastil.
Pri prpddasnem prenehanju mandata 2upana lahko podiupanu
dolo6l pladni razred obdinski svet,

pe pod2upan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
pladilf za opravljanje funkcije v vi5ini najved 50% plade, ki bijo
dobil, 6e bi funkcijo opravljal poklicno in se oblikuje v sl(ladu z
nasleUnjimi kriteriji in merili.

* za vodenje seje obdinskega sveta 92 eurov neto
r-za opravljanje nalog iz pristojnosti Zupana na podlagi

dejansko opravljenih ur z urno postavko v vrednosti 6 eurov
neto.

Vi5ina pladila se oblikuje na podlagi mese6nega porodila
o oprqvljenih delovnih urah, ki ga potrdi Zupan.

7. 6len
pladilo za opravljanje funkcije 6lana obdinskega sveta,

nadzqrnega odbora ter ostalih delovnih teles in organov, ki jih

imen{je iupan, je sejnina.
Znesek sejnine se dolodi v sorazmerju po dejansko opra-

vljenQm delu v skladu s tem pravilnikom. Delo, ki ga opravlja
nepolilicni podZupan kot 6lan obdinskega sveta ozirorna drugih
delovrlih teles, se obradunava v skladu s kriteriji, ki veljajo za
6lane navedenih teles. Skupna vsota za opravljanje te funkcije
ne sme presedi z zakonom dolodenega limita.

8. dlen

Plada poklicnih funkcionarjev se izpladuje na podlagi skle-
pa o doloditvi plade.

prejemki nepoklicnih funkcionarjev in ostalih dlanov orga-
nov sp izpla6ujejo na podlagi ugotovitvenega sklepa o pptrditvi
mandata oziroma sklepa o imenovanju.

9. dlen

Olanom obdinskega sveta pripada za vsako udeleibo
na slilepdni redni in izredni seji sejnina v vi5ini 80 eurov
neto.

letni znesek sejnin vkljudno s sejninami za seje delovnih
teles obdinskega sveta, ki se izplada posameznemu 6lanu
obdinpkega sveta, ne sme presegati 15% bruto letne plade
2upaia.

10. 6len

0lanom delovnih teles, ki jih doloda Statut Obiine Roga-
iec, pfipada za udele2bo na vsaki sklepdni redni ali izredni seji
sejni4a v vi5ini 17 eurov neto, predsedniku delovnega telesa ali
predsBdujo6emu pa sejnina v vi$ini 30 eurov neto.

11 . dlen

e lanom Nadzornega odbora Obdine Rogatec, pripada za
udeleEbo na vsaki sklepdni redni ali izredni seji sejnina v vi5ini
25 eurov neto, predsedniku Nadzornega odbora ali pre{sedu-
jodemu pa sejnina v vi5ini 50 eurov neto.
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12. 6len
Olani obdinskega sveta, nadzornega odbora in drugih

delovnih teles ali organov nimajo pravice do nagrade za opra-
vljene dopisne seje.

Za evidenco prisotnosti na sejah so dolZni poskrbeti pred-
sedniki in zatozadol2eni usluibenci obdinske uDrave,

13. dlen
Nagrada 6lana nadzornega odbora, kadar opravlja delo

izven seje nadzornega odbora (priprava analiz, porodil), sie

oblikuje na podlagi mesednega porodila o opravljenih delovnih
urah. Mesedno porodilo na predlog Zupana potrdi komisija :ra
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja. Ura dela dlana nad-
zornega odbora se vrednoti enako kot ura dela podZupana.

14. dlen
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplada letna

nagrada za opravljeno delo v vi5ini polovice povpredne neto
mesedne plade na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec
december preteklega leta.

Letna nagrada se izplada v drugi polovici leta, vendar
najkasneje do 30. novembra tekodega leta.

15. dlen
Predsednik, tajnik in dlani obdinske volilne komisije imajo

za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in
volitev pravico do nagrade v skladu z zakonom.

III. POVMEILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

16. dlen
Obdinski funkcionarji imajo pravico do povra0il, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki veljajo za
zaposlene v obdinski upravi.

Obdinski funkcionar ima pravico do povradila stro5kov
prevoza na sluZbeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali
v zvezi z njo. StroSki prevoza se povrnejo v skladu s predpirii,
ki urejajo povradilo potnih stro6kov za zaposlene v obdinski
upravi.

Obdinski funkcionar ima pravico do dnevnice za sluZbeno
potovanje in pravico do povraiila stro5kov prenodevanja, ki
nastanejo na slu2beni poti. Stro$ki prenodevanja se povrnejo
na podlagi predloZenega raduna. Zaizplalilo dnevnic in ostalih
stro5kov, ki so nastali v zvezi s sluZbenim potovanjem se upo-
rabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v obdinski upravi.

IV. NAEIN IZPLAEEVANJA IN USKLAJEVANJE
PREJEMKOV

17. dlen
Pravice iz 16.6lena tega pravilnika uveljavlja obdinski

funkcionar na podlagi naloga za sluibeno potovanje.
Nalog za slu2beno potovanje izda Zupan. Kolikor gre za

sluZbeno potovanje 2upana, izda nalog tajnik obdine oziroma
podZupan.

18. 6len
Sredstva za izpladevanje plaE in drugih prejemkov funk-

cionarjem in dlanom organov Obdine Rogatec, se zagotovijo iz
sredstev proraduna Obdine Rogatec.

19. 6len
Plade in drugi prejemki se funkcionarjem izpladujejo me-

sedno do vsakega '1 0. v mesecu za pretekli mesec.
Prejemki dolodeni v 16. dlenu se funkcionarjem izpladalo

pri izpladilu pla6 oziroma nagrad.
Vsi prejemki, ki so dolodeniv tem pravilniku se valorizirajo

enkrat letno v mesecu januarju z letno stopnjo rasti cen iivljenj-
skih potreb5din za preteklo leto.

V. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

20. 6len

Dolodbe tega pravilnika, ki se nana$ajo na 6lane komisij
in odporov ob6inskega sveta, ki niso dlani obdinskega sveta,
se sfiiselno uporabljajo tudi za izpladilo sejnin ilanoq Staba
za civilno za56ito, dlanom sveta za preventivo in vafstvo v
cestngm prometu, dlanom drugih komisij, odborov, svdtov, ki
jih usfanovi ali imenuje ob6inski svet ali Zupan. UsluZbepci ob-
6insktF uprave, ki so skladno z zakonodajo imenovani za 6lane
razlidhih organov, niso upravideni do sejnin.

21, dlen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o pladah obiinskih funkcionarjev in nagradah Uanov
delovnih teles obdinskega sveta ter Elanov drugih obdin-
skih prganov ter o povradilih stro5kov v Obdini Rggatec,
St. 0E202-36/05, z dne '1 5. 6. 2005, objavljen v Uradnem listu
RS. 3t. 57/05.

22. Elen

Tl'a pravilnik zadne veljati in se uporabljaii
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5t. oozo-ooatzooz-zs
ftogatec, dne 14. maja 2QO7

osmi dan po

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikolid l.r.

2542. Pravilnik o dodeljevanju proraEunskih
sredstev lastnikom in solastnikom stanqvanj
ali stanovanjskih stavb za obnovo fasadj
stresne kritine in stavbnega pohiStva v tfskem
jedru Rogatec

Na podlagi 7. dlena Zakona o javnih financah (Uradni
list R$, 5t. 79199, 124100,7910'1,30102, 56102 - ZJU in n1U02
- ZDI-B), 53. dlena Zakona o varstvu kulturne dediSdinp (Ura-
dni li$t RS, 5t. 7/99, 110102 - ZGO-1 in 126103 - ZVPOPKD)
in 16, dlena Statuta Ob6ine Rogatec (Uradni list RS, 5t1 13/06
in 271p6) je Obdinski svet Obdine Rogatec na 5. redni seji dne
14. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proradunskih sredstev lastnikom
in sqlastnikom stanovanj ali stanovanjskih ptavb

za obnovo fasad, stresne kritine in stavbnpga
pohistva v tr5kem jedru Rogatec

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. 6len

E tem pravilnikom se doloda na6in, pogoje ter posto-
pek pfidobivanja subvencij za obnovo fasad, stre6ne kritine in
stavbhega pohi5tva v starem tr5kem jedru Rogatec kot enega
od in$trumentov ohranjanja zgodovinskega tr5kega jedra Ro-
gatcaf

2. ilen
pbdina Rogatec s podeljevanjem subvencij vzpoQbuja k

ohranfanju hi6 v starem tr5kem jedru Rogatca v smislu ureje-
nosti Tunanjega videza trga, oZivljanja starega tr5kega jedra in
vzdrZevanja kulturne dediSdine starega tr5kega jedra Rirgatca
kot spomenika v celoti.



10.6len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Od-

lok o kategorizaciji obdinskih cest v Ob6ini Rogatec (Uraclni
list RS, 5t. 95/06).

11 . dlen
Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

Iistu Repubtike Slovenije.

Sifra: 0070-001 2nOA7 -16
Rogatec, dne 29. novembra 2007

Zupan
Obdine Rogatec

Maftin Mikolid l.r.

5618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pla6ah in drugih prejemklh
obdinskih funkcionarjev, dlanov delovnih teles
obdinskega sveta ter 6lanov drugih organov
Ob6ine Rogatec

Na podlagi 13. dlena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 60/07) in
16. dlena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS, St. 13/06 in
27106) je Obdinski svet Obdine Rogatec na g. redni seji dne
29. 11. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika o pla6ah in drugih prejemkih
obdinskih fu n kcion arjev, dlanov delovn i h teles
obdinskega sveta ter Elanov drugih organov

Obdine Rogatec

1. elen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje pravil-

nik o pladah in drugih prejemkih obdinskih funkcionarjev, dla-
nov delovnih teles obdinskega sveta ter dlanov drugih organov
Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 46/07).

2. 6len
Dosedanji 6. 6len se v celoti nadomesti s slededim brl-

sedilom:
>Pladilo za nepoklicno opravljanje funkcije podiupana se

oblikuje v znesku, ki ustreza 38. pladnemu razredu. pri tem se
ne upo5teva dodatek za delovno dobo.<

3. dlen
Ta pravilnik zadne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

St. oozo-oolzl2ooT-18
Rogatec, dne 29. novembra 2007

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikolid Lr

3.
Ta sklep pridne veljati z dnem objave v Uradneln listu

Repqblike Slovenije.

$l orror-rzlzooz-e
Sempeter pri Gorici, dne 22. novembra 2007

Zuoan
Obdine Sempeter - Vrtojba

Dragan Valendid Lr.

q

veljati z dnem objave v Uradnern listu

SEMPETER . VRTOJBA

5619. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 14. e'ena Statuta Obdine Sempeter - Vrtoiba
tUradni list RS, St. 88/04, 74/05 in 1 32106) je Obdinski svet Obdine
Sempeter - Vrtojba na 11 . seji dne 22. novembra 2007 sprejel

fa sklep pridne
Republike Slovenije,

Et. o'ttot-lztzooz-g
$empeter pri Gorici, dne 22. novembra 2007

Zuoan
Obdine Sempeter - Vrtojba

Dragan Valen6iE Lr.

SentRupenr

F621. odlok o 3, rebalansu proraduna Ob6ine
Sentrupert za leto 2007

Na podlagi 29. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list R9,5t. 100/05), 29. dlena Zakona o javnih financah ((Jradni
list R$, 5t. 30/02) in Odloka o proradunu Obdine Sentrudert za
leti 2097 in 2008 (Uradni list RS, Bt. 56/07) ter'19. in 95. dtena

SKLEP

P620. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 14. 6lena Statuta Obdine Sempeter - lr/rtojba
(Uradni list RS, St. 88i04, 74105 in 132i06) je Obdins[i svet
Obdifle Sempeter - Vrtojba na 11. seji dne 22. novembra 2007
sprej4l

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

1.

- Ukine se javno dobro na nepremidnini parc. 5t. 488/6, k.o.
Sempeter, ker v naravi ne slu2ijo ved kot javno dobro.

2.

fastninska pravica se po ukinitvi javnega dobra 4a par-
celi i4 1,6lena tega sklepa in na podlagi prodajne pogodbe
5t.479-02-712007-2 z dne 9.maj 2OO7 prenese in pbstane
last k(rpca.


