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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:     PREDLOG PRAVILNIKA O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O PLAČAH IN  
                     PLAČILIH OZIROMA SEJNINAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV   
                     DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH ORGANOV  
                     OBČINE LAŠKO 
 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Finančne obveznosti: Sprejetje Pravilnika bo pravna podlaga za izplačilo nagrade občinski 
volilni komisiji za naknadne volitve v marcu, zato bo potrebno za ta namen zagotoviti dodatna 
finančna sredstva v proračunu. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala: KMVVI, dne 14. 1. 2019 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

- sedmi odst. 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 

- četrti odstavek 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- ZLV-
UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12 – ZLV-I, 68/17 – ZLV-J), 

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18). 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji  
 
sklep: 
 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma 
sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Laško. 

 
      Janko Cesar, 

           predsednik KMVVI 
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Obrazložitev: 
 
Na lokalnih volitvah za člane svetov krajevnih skupnosti, ki so potekale 18. 11. 2018, v petih 
volilnih enotah ni bilo dovolj kandidatur, da bi bili izvoljeni vsi člani. Zato je potrebno izvesti 
naknadne volitve, tako kot to predvideva 92. člen Zakona o lokalnih volitvah. Naknadne volitve 
razpiše občinska volilna komisija. 
 
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo 
redne in predčasne volitve v občinski svet, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in 
drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, skladno z Zakonom o lokalnih volitvah. Ob 
vsakih drugih volitvah, razen omenjenih volitvah, so člani volilnih organov, ki sodelujejo na 
volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob 
upoštevanju določbe drugega odstavka tega člena, določi komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu volitev. Merila za 
določitev višine nadomestila iz tega odstavka se določijo z aktom občinskega sveta (četrti 
odstavek 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah).  
 
Glede na to, da ni sprejetega takšnega akta, Občinska volilna komisija predlaga, da se dopolni 
Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, tako kot smo to zasledili pri nekaterih 
drugih občinah. Predlog novega člena je oblikovan tako, kot ima to urejeno primerljiva občina – 
Občina Sevnica. 
 
Predlagana dopolnitev Pravilnika bo pravna podlaga za izplačilo nagrad občinski volilni komisiji, 
ki bo 3. 3. 2019 izvedla naknadne volitve, ki bodo potekale:  

- v KS Rimske Toplice v VE 3 (Konc, Laziše, Zabrež, Dol pri Laškem, Škofce, Brodnice, 
Gračnica (od hišne št. 24 do 26), Lokavec, Vodiško, Brstovnica, Lože (od hišne št. 1 do 
4a in od 8 dalje), kjer se bo volil en član; 

- v KS Sedraž v VE 1 (Sedraž, Klenovo, Govce, Trnovo, Trnov Hrib), kjer se bo  volil en 
član in v VE 2 (Belovo, Brezno), kjer se bo prav tako volil en član; 

- v KS Zidani Most v VE 2 (Zidani Most od hišne št. 24 dalje), kjer se volita dva člana in v 
VE 4 (Širje, Suhadol, Zidani Most od hišne št. 1 do 21), kjer se voli en član. 

 
 
Pripravila: 
Tanja Grabrijan, 
višja svetovalka           
                          Janko Cesar, 
           predsednik KMVVI 

 

 

 

 

 
Priloga:  

- predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. 
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P r e d l o g 

Na podlagi sedmega odst. 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 

četrtega odstavka 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah  (Uradni list RS, št. 94/07- ZLV-UPB3, 

45/08 – ZLV-H, 83/12 – ZLV-I, 68/17 – ZLV-J) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 

št. 79/15 – UPB1, 68/18) je Občinski svet Občine Laško na ___. seji dne __________ sprejel 

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih 

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

Laško 

1. člen 

S tem pravilnikom se dopolni Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih 

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

(Uradni list RS, št. 33/07, 28/15), v nadaljnjem besedilu: Pravilnik. 

2. člen 

 

9. člen se dopolni tako, da se dodata 2. in 3. odstavek, ki se glasita: 

 

  "Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki 

obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, in redne ter nadomestne volitve župana v 

prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, skladno z Zakonom o lokalnih 

volitvah.  

   Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega odstavka tega člena, so člani občinske 

volilne komisije in tajnik ter njegov namestnik upravičeni do enkratnega nadomestila, in sicer v 

deležih nadomestila iz prejšnjega odstavka:  

– za volitve v eni volilni enoti za volitve v občinski svet v višini 30% nadomestila;  

– za volitve v dveh volilnih enotah za volitve v občinski svet v višini 50% nadomestila;  

– za volitve v treh volilnih enotah za volitve v občinski svet v višini 100% nadomestila;  

– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti ene krajevne skupnosti v 

višini 30% nadomestila;  

– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti za vsako nadaljnjo krajevno 

skupnost dodatno še v višini 5% nadomestila glede na prejšnjo alinejo;  

– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti za več kot pet krajevnih 

skupnosti v višini 100% nadomestila."  

 

3. člen 

 

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 007-07/2007 

Datum: _________ 

 

          Župan Občine Laško 

      Franc Zdolšek 
 


