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PREDLOG 
22. 12. 2003 

 
Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.US, 
45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 
– odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) ter 27. člena statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 
 
 

P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma 

plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana,  
nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov  

Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov 
 

 
1. člen 

 
V Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in 
drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS št. 32/99 in 
88/02) se za 11. členom doda nov 11.a člen, ki se glasi: 
 
»Predsednik in člani sveta četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana imajo za opravljanje 
dela v svetu četrtne skupnosti pravico do nagrade. Predsednik sveta četrtne skupnosti ima za 
udeležbo na posamezni seji pravico do nagrade v višini 1 %, člani sveta četrtne skupnosti pa 
0,5 % plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika. Nagrada se izplača 
enkrat letno za tekoče leto, vendar največ za deset sej letno. 
 
Na podlagi poročila o prisotnosti na sejah, ki ga pripravi Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja v četrtni skupnosti, svet četrtne skupnosti s sklepom določi višino 
nagrade za posameznega člana sveta četrtne skupnosti in predsednika sveta«. 
 
 

2. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Ljubljana, dne ….. 
 

Ž U P A N J A 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA 
 
S Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne 
občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne 
občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99) in Pravilnikom o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja dela plač funkcionarjev 
Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov 
Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 88/02); v nadaljevanju: 
pravilnik, se določa višina in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjev MOL, nagrad članov delovnih teles Mestnega sveta MOL in drugih organov 
MOL, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem.  
 
Pravilnik ne ureja višine in načina določanja nagrad predsedniku in članom svetov četrtnih 
skupnosti MOL. Podlaga za izplačilo nagrad članom svetov četrtnih skupnosti je splošni akt 
Mestnega sveta MOL, v katerem se opredelijo merila in kriteriji za nagrade članov svetov 
četrtnih skupnosti. Glede na to, da v MOL ureja višino in način določanja nagrad in drugih 
prejemkov pravilnik, ni potreben sprejem novega akta. Ker člani svetov četrtnih skupnosti, v 
skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi, niso občinski funkcionarji, niti člani delovnih 
teles, je potrebno zaradi jasnosti in določitve posebnih meril in kriterijev za določanje 
njihovih nagrad, oblikovati nov 11.a člen. S predlaganimi dopolnitvami pravilnika bo 
posamezni četrtni skupnosti omogočeno, da pri pripravi predloga finančnega načrta načrtujejo 
porabo sredstev za nagrade članom sveta četrtne skupnosti. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dopolnitve pravilnika usklajevala 
na 18. seji dne 17. 11. 2003, 19. seji dne 1. 12. 2003 in 21. seji dne 22. 12. 2003, ko je 
soglasno sprejela sklep, da se predlog posreduje v obravnavo mestnemu svetu.  
 
 
RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM AKTA 
 
Cilj pravilnika je oblikovanje pravne podlage, s katero bo omogočeno četrtnim skupnostim, 
da načrtujejo in na podlagi meril in kriterijev, določenih v  pravilniku, izplačajo nagrade 
predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za opravljanje dela v svetu četrtne skupnosti. 
 
 
OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA IN REŠITEV 
 
Predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na podlagi sedaj veljavnih predpisov, ni 
omogočeno izplačevanje nagrad za njihovo delo.  
 
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za 
opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles 
mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni 
list RS, št. 32/99 in 88/02) se dopolni z novim 11.a členom pod III. poglavjem z naslovom 
Nagrade.  
 
Prvi odstavek novega 11.a člena določa, da imajo predsednik in člani sveta za opravljanje dela 
v svetu četrtne skupnosti pravico do nagrade, in sicer v višini 1 % (predsednik) oz. 0,5 % 



(člani) plače župana oz. županje. Nagrada se izplača enkrat letno za tekoče leto, vendar največ 
za deset sej letno. 
 
Drugi odstavek določa, da svet četrtne skupnosti na podlagi poročila Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v četrtni skupnosti s sklepom določi višino nagrade. 
 
Določeno je, da pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  
 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
 
Z dopolnitvijo pravilnika ne bodo nastale nove finančne posledice za proračun MOL. Sredstva 
za nagrade se bodo zagotavljala iz proračunskih sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za 
delovanje posamezne četrtne skupnosti. Četrtna skupnost pri pripravi predloga finančnega 
načrta predvidi porabo sredstev tako, da znesek, v višini kot ga določa dopolnjeni pravilnik, 
vključi v predlog finančnega načrta.  
 
Iz izračuna za nagrade za leto 2004, ki je priložen, je razvidno, da je za 13-članski svet četrtne 
skupnosti potrebno predvideti 696.796,90 SIT, za 15-članski 796.339,30 SIT in za 17-članski 
895.881,70 SIT. 
 
 
GRAFIČNO IN KARTOGRAFSKO GRADIVO 

 
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za 
opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles 
mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov ne 
zahteva grafičnega ali kartografskega gradiva. 
 
 

  Komisija za mandatna vprašanja, 
                    volitve in imenovanja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


