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ZADEVA: 
 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov  
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 
29/13 in 23/17)  
 

NAMEN:  Ureditev plačila za opravljanje funkcije v občinskem 
štabu za civilno zaščito 
 

OCENA STANJA: Ureditev plačila za opravljanje funkcije v občinskem 
štabu za civilno zaščito 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: 
 

Ureditev plačila za opravljanje funkcije v občinskem 
Štabu za civilno zaščito 
 

NAČELA IN CILJI:  Ureditev plačila za opravljanje funkcije v občinskem 
Štabu za civilno zaščito 

 
FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec so finančne posledice 

(izplačilo plačila za opravljanje funkcije) 
  

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja ter priznanja 
 

POROČEVALEC: Predlog komisije bo na seji podal predsednik 
komisije Viktor Mitov. 
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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu 
za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov  

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na 16. redni seji dne 13. 
oktobra 2021 obravnavala Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah 
in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.  
 
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov v predloženem besedilu. 
 
Predlog komisije bo na seji Občinskega sveta obrazložil predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. 
 
 
 
Posredovano: 

 občinskemu svetu 

 zbirka dokumentarnega gradiva 
 
Priloga: 

 predlog sklepa 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

             
 



predlog 
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) in 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, ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS1, 30/18, 61/20  
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 20. 
oktobra 2021 sprejel 
 

 
Pravilnik 

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov 
 

 
1. člen 

 
Pravilnik o plačah in plačilu  za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 55/10, 
52/12 in 11/17) se spremeni in dopolni. 
 

    2. člen 
 
Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi:  
 
» (1) Občinskemu Štabu za civilno zaščito Občine Žalec se za čas mobilizacije oziroma 
aktiviranja na podlagi načrtov zaščite in reševanja v občini določi mesečno plačilo za 
opravljanje funkcije in sicer za: 

 predsednika občinskega štaba za civilno zaščito do 30 % plače župana za 
profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo; 

 za člana občinskega štaba za civilno zaščito do 20 % plače župana za profesionalno 
opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo; 

     (2) Plačilo za opravljanje funkcije pripada tudi vpoklicanim poveljniku in članom Gasilskega 
poveljstva Občine Žalec in sicer v višini do 20 % plače župana za profesionalno opravljanje 
funkcije brez dodatka za delovno dobo. 
     (3) Predlog višine plačila za opravljanje funkcije v času mobilizacije oziroma aktiviranja na 
podlagi načrtov zaščite in reševanja v občini poda Občinski štab za civilno zaščito na podlagi 
opravljenega dela in zadolžitev. 
     (4) Sklep o višini plačila za opravljanje funkcije izda Župan Občine Žalec.« 
 

3. člen 
 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-0010/2021 
Žalec, dne 20. oktobra 2021 

 ŽUPAN OBČINE ŽALEC 
Janko Kos 
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0530/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-placah-in-placilu-za-opravljanje-funkcije-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-o-povracilih-stroskov/#3.%C2%A0%C4%8Dlen


 
OBRAZLOŽITEV: 

 
V Pravilniku o plačah in plačilu  za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS št. 55/10, 
52/12, 11/17) doslej ni bilo določeno plačilo za opravljanje neprofesionalne funkcije 
predsednika in članov občinskega Štaba za civilno zaščito Občine Žalec in poveljnika ter 
članov Gasilskega poveljstva Občine Žalec v času mobilizacije oziroma aktiviranja na podlagi 
načrtov zaščite in reševanja v občini. 
Župan Občine Žalec je v skladu z 32. členom Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 
23/17) dne 27. marca 2020 izdal Sklep o plačilu za opravljanje neprofesionalne funkcije 
predsednika in članov občinskega Štaba za civilno zaščito Občine Žalec in poveljnika ter 
članov Gasilskega poveljstva Občine Žalec v času izrednih razmer (razglašene pandemije). 
Navedeni sklep velja za čas opravljanja nalog v času pandemije in ga je Občinski svet potrdil 
na prvi naslednji seji 29. aprila 2020. 
V predloženem predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu 
za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov na novo določamo tudi plačilo za 
opravljanje neprofesionalne funkcije predsednika in članov občinskega Štaba za civilno zaščito 
Občine Žalec in poveljnika ter članov Gasilskega poveljstva Občine Žalec v času mobilizacije 
oziroma aktiviranja načrtov zaščite in reševanja. 
V predlogu pravilnika je določeno, da Občinskemu Štabu za civilno zaščito Občine Žalec se 
za čas mobilizacije oziroma aktiviranja na podlagi načrtov zaščite in reševanja v občini določi 
mesečno plačilo za opravljanje funkcije in sicer za: predsednika občinskega štaba za civilno 
zaščito do 30 % plače župana za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno 
dobo, za člana občinskega štaba za civilno zaščito do 20 % plače župana za profesionalno 
opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo; 
Plačilo za opravljanje funkcije pripada tudi vpoklicanim poveljniku in članom Gasilskega 
poveljstva Občine Žalec in sicer v višini do 20 % plače župana za profesionalno opravljanje 
funkcije brez dodatka za delovno dobo. 
Predlog višine plačila za opravljanje funkcije v času mobilizacije oziroma aktiviranja na podlagi 
načrtov zaščite in reševanja v občini poda Občinski štab za civilno zaščito na podlagi 
opravljenega dela in zadolžitev. Sklep o višini plačila za opravljanje funkcije izda Župan občine 
Žalec. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je predlog Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov obravnavala na svoji redni seji dne 13. oktobra 2021.  
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov v predloženem besedilu. 
Predlog bo na seji podal predsednik komisije Viktor Mitov. 
 
 
Pripravila: 
Darja Orožim 

 
 
 
 


