
Na podlagi L6. dlena statuta obdine Bovec (uRL RS !t. 72/06, 89/2OtO\ ter v skladu s 100' b

dlenom Zakona o lokalni samoupravi - zLS (uRL RS 5t. 100/05 z dopolnitvami in spremembami)je

Obdinski svet Obdine Bovec na 4. korespondendni seji dne t5'1-1"201'6 sprejel

PRAVILNIK

o spremembi pravilnika o nagradah obiinskih funkcionariev, ilanov delovnih teles

obtinskega sveta ter Elanov drugih obiinskih organov in komisij ter o povraEilu

stroikov

1. dlen

V pravilniku o nagradah obdinskih funkcionarjev, dlanov delovnih teles obdinskega sveta ter

dlanov drugih obdinskih organov in komisij ter o povradilu stro5kov (Uradni list RS, *.,53/2007]l,

se beseda "nagradah" nadomesti z besedo "pladilih"'

2. dlen

Spremeni se 1. odstavek 1. dlena in se po novem glasi:
,,Za ureditev pladil obdinskih funkcionarjev, dlanov delovnih teles, odborov in komisij obiinskega

sveta ter dlanov delovnih teles, odborov in komisij se smiselno uporabljajo dolodbe Zakona o

sistemu plad v javnem sektorju (uRL RS 5t. 100/06 z dopolnitvami in spremembami)."

3. dlen

Spremenise 4. odstavek 2. dlena in se po novem glasi:
,,podiupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. PodZupan lahko poklicno opravlja funkcijo, de se

tako odlodi po predhodnem soglasju Zupana."

4. dlen

Spremeni se 1. odstavek 3' dlena in se po novem glasi:

"Za nepoklicno opravljanje funkcije imajo obdinski funkcionarji pravico do pladila za opravljanje

funkcije v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi'"

5. dlen

Spremeni se 4. dlen in se po novem glasi:

"Zupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije

dobil, de bifunkcijo opravljal poklicno.

pladilo najved v vi5ini 50 % plade, ki bi jo

podZupanu pripada pladilo za nepoklicno opravljanje funkcije najvec v

dobil, de bi funkcijo opravljal poklicno. Vi5ino pladila oziroma pladni

Zupan glede na obseg dolodenih pooblastil, kijih ima podZupan"'

viSini 50% plade, ki bi jo

razred podZupanu dolodi

6. dlen

V naslovu ll. poglavja se beseda "NAGRADE" nadomesti z besedo "PLAelL"'

7. dlen

Spremenita se prvi in drugi stavek v L. odstavku 5' dlena in se po novem glasita:

,,pladifo za opravljanje funkcije dlana obdinskega sveta znaSa najve(' 7,5% plade Zupana brez

dodatka za delovno dobo. V okviru tega zneska se dlanu obdinskega sveta dolodi pladilo za

posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:"

spremeni se zadnji stavek v 2. odstavku 5. dlena in se po novem glasi:

"Pladilo ne sme letno presediT,5% plade Zupana'"

Ostalo besedilo v tem dlenu ostane nespremenjeno'



8. dlen

erta se 6. dlen.

9. dlen

V naslovu lll. poglavja se beseda "NAGRADE" nadomesti z besedo "PLAelLA"'

10. dlen

V 1. odstavku 8. dlena se beseda "nagrada" nadomesti z besedilom "pladilo za udelezbo na seji"'

V 2. odstavku g. dlena se beseda "nagrada" nadomesti z besedo "pladilo".

11. dlen

Spremeni se prvi odstavek 9. dlena, ki se po novem glasi:

,,predsednik in dlani nadzornega odbora obdine imajo pravico do pladila za udeleZbo na seji

nadzornegaodborainpredsedovanjunadzornegaodbora.Predsedniknadzornegaodboraima
pravico do pladila za udelezbo na seji obdinskega sveta in delovnih teles, kadar je na sejo vabljen

kot poroievalec."
V zadnjem stavku viSino "!syo" nadomestivi5ina "7'5%"'

12. dlen

Spremenise 11. dlen in se po novem glasi:
.'sredstvazaizpladevanjep|adiIinpovradi|stro5kovpotem

proraiuna.
izpladila se izvajajo v roku od 20 do najved 45 dni'"

pravilniku se zagotovijo iz sredstev

13. dlen

V 1-2. dlenu se besedi "plade in nagrade" nadomestita z besedo "izpladila"'

14. dlen

Ostala dolodila v Pravilniku ostajajo nespremenjena'

5. dlen

pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah obdinskih funkcionarjev, ilanov delovnih teles

obdinskega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov in komisij ter o povradilu stroskov zadne

veljati nrit.onli dan po objaviv Uradnem listu Republike slovenije.
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