ZADEVA: PREDLOG PRAVILNIKA O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH
OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O
POVRAČILU TROŠKOV
Obrazložitev
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v
Občini Miren-Kostanjevica je občinski svet sprejel v aprilu leta 2007.
Na podlagi spremembe Zakona o lokalni samoupravi v oktobru leta 2007, je v
zadnjem odstavku 34. a člena dana občinskemu svetu zakonska podlaga za
določitev meril za izplačilo sejnin tudi za člane svetov krajevnih skupnosti.
V zvezi s tem predlagamo spremembo pravilnika z dodanim novim 7. a členom, ki
določa, da so do sejnine upravičeni tudi člani svetov krajevnih skupnosti.
Predlog sprememb pravilnika je pripravljen in smiselno usklajen tako, kot izhaja iz
sklepa 17. seje statutarno pravne komisije z dne 11.12.2008 ter 34. a člena že
citiranega zakona, medtem ko je bilo s predsedniki svetov krajevnih skupnosti
dogovorjeno drugačno besedilo. Po tem, ko je bil na podlagi predloga statutarno
pravne komisije z dne 22.4.2008 predlog dopolnitev pravilnika posredovan
predsednikom krajevnih skupnosti, so le-ti zavzeli stališče, da se namesto sejnin
določijo nagrade, v odvisnosti od opravljenega dela, ki se jim izplača enkrat letno in o
višini katerih bi odločal za predsednika sveta svet krajevne skupnosti, za člane pa
predsednik. Višina nagrad je po njihovem predlogu enaka znesku sejnin, oboje pa je
določeno v razponu od 0 do 3% (za predsednika) oz. 1 % (za člane) bruto plače
župana, brez dodatka za delovno dobo. Do razlike pride pri izplačilu neto zneska, ker
je potrebno pri sejninah upoštevati še 6 % prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
Predvidena letna sredstva v proračunih KS za sejnine predsedniku in članov sveta
krajevnih skupnosti, ob predpostavki, da pride do izplačila v maksimalnem znesku
znašajo:
- za krajevne skupnosti s sedmimi člani svetov KS 3.451,66 €
- za krajevne skupnosti z devetimi člani svetov KS 4.141,99 €,
kar znaša za vse krajevne skupnosti skupaj 24.851,95 €.
Pripravila.
Nadija Šuler
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Sprejme se Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov
1. člen
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v
Občini Miren-Kostanjevica, ki ga je občinski svet sprejel 25.4.2007 in je objavljen v
Uradnem listu RS št. 48/2007 se dopolni tako, da se doda nov 7. a člen, ki se glasi:
Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti pripada sejnina, ki se jim izplača
enkrat letno.
Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji organov krajevne skupnosti,
določene v odstotku od letnega zneska bruto plače poklicnega župana brez dodatka
za delovno dobo in sicer:
- predsedniku krajevne skupnost za vodenje seje v višini do
3%
- članom krajevnih skupnosti za udeležbo na seji do
1%
Končne višine sejnin določi vsaka krajevna skupnost zase.
Članu sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati tudi član občinskega sveta, se nagrada
upošteva pri omejitvi, ki je navedena v zadnjem odstavku 6. člena tega pravilnika.
Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti skrbi predsednik sveta
posamezne krajevne skupnosti. Do konca decembra tekočega leta dostavi evidenco
v občinsko upravo, ki na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnine
za prejšnje koledarsko leto.
Svet krajevne skupnosti lahko odloči, da se sejnina ne izplača.
2.člen
Dopolnitev tega pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu,
uporablja pa se od 1.1.2008 dalje.
Št. 007-0012/2008-1
Datum:12.12.2008
Predsednik
Adrijan Špacal
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