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TOČKA 4 DNEVNEGA REDA  
SEZNANITEV S SPREJETIM SKLEPOM O DOLOČITVI PLAČE ŽUPANU 
 
 
 
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

1. redna seja, ponedeljek, 9.1.2023, ob 17. uri 
 
 
 
 
Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo Občinskemu svetu Občine 
Gorišnica, so obravnavali sklep o določitvi plače županu. Na podlagi razprave so soglasno sprejeli 
naslednji: 

SKLEP 
Sklep o določitvi plače županu Občine Gorišnica se potrdi v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep o določitvi plače županu podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in s sklepom seznani Občinski svet. 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi 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, 14/15 
- ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 3. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 — ORZSPJS49a, 27/12 — odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - 
ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) ter odločitve župana o poklicnem opravljanju funkcije na svoji 1. 
redni sej i  dne 09.01.2023 sprejela naslednj i  

SKLEP  
o določitvi plače županu 

1.  

Županu občine Gorišnica, Borutu Kolar, se s tem sklepom določi osnovna plača na podlagi 
uvrstitve njegove funkcije v plačni razred in dodatek za delovno dobo ter datum začetka izplačevanja plače 
na podlagi tega sklepa. 

2. 

Župan se uvrsti v 49. plačni razred, katerega vrednost ob izdaji tega sklepa znaša 3.023,75 EUR, kar 
predstavlja osnovno plačo Župana VI, šifra funkcije A050601. 
Od 1.4.2023 se župan uvrsti v 50. plačni razred, katerega vrednost znaša 3.144,70 EUR, kar predstavlja 
osnovno plačo župana VI, šifra funkcije A050601. 

3. 

Županu Borutu Kolar, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako 
zaključeno leto delovne dobe. 

4. 

Župan je upravičen do izplačila plačila skladno s tem sklepom od 01.01.2023 dalje. 

 5.                                              

Ta sklep velja naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 01.01.2023 dalje. 

O b r a z l o ž i t e v :  

Županu se plača določi glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Navedena pravna podlaga 
določa merila za uvrstitev funkcije župana v plačni razred in dodatek za delovno dobo. 

Priloga II e Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - 
ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) določa funkcije v plačni 
podskupini A5, ki so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda. Vrednosti plačnih 
razredov se usklajujejo praviloma enkrat letno. Višina uskladitve mora biti enaka za javne 
uslužbence in funkcionarje. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje se, po 
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predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Funkcija 
županov plačne podskupine A5 so določene glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. 

Župan občine Gorišnica se uvrsti v funkcijo župan VI, šifra funkcije A050601, saj je število prebivalcev lokalne 
skupnosti 4200, kar pomeni da spada v skupino za katero je določeno od 2001 do 5000 prebivalcev. 

Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni 
delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne 
dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini. 

Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe se določi  s kolektivno 
pogodbo za javni sektor. 

Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto 
delovne dobe. 

Mandatna komisija, je s sklepom z dne 14.12.2022 ugotovila in določila nastop funkcije župana občine 
Gorišnica, g. Boruta Kolar v skladu z navedenim in izjavo župana Boruta Kolar, da bo funkcijo župana 
opravljal poklicno, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da mu pripada 
navedena plača od nastopa opravljanja poklicne funkcije, to je od 01.01.2023 dalje. 

V skladu z zapisanim je določeno, kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

PRAVNI POUK: Zoper ta sklep je dovoljena zahteva za varstvo pravic v roku 15 dni od dneva prejema na 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta občine Gorišnica po pošti na naslov 
Občina Gorišnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica ali 
ustno na zapisnik. 

 

Številka: 011-1/2023-1/1 

Gorišnica, dne  09.01.2023 

 

 Predsednik  

Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja: 

Miran ČERNESL 

 

Žig: 
- županu 
- računovodstvu občine, 
- personalno mapo 


