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Občina Miren-Kostanjevica 
Občinski svet            Predlog 
 
Na podlagi 100 b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB) in na podlagi 
8. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter na podlagi 18. člena Statuta 
Občine Miren-Kostanjevica (Ur. list RS, št. 58/99) je občinski svet na svoji 27. redni seji 26.11.2009 
sprejel naslednji 
 
PRAVILNIK O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN 

NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH 
OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILU TROŠKOV 

 
 

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 za 
največ osem sej. 
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                                  4% 
- članom krajevnih skupnosti za udeležbo na seji do                                           1,5% 
 
Članu sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati tudi član občinskega sveta, se sejnina 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 predsednik sveta KS evidenco z 
zapisniki in listami prisotnosti v občinsko upravo, ki na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši 
izplačilo sejnin za prejšnje koledarsko leto. Svet krajevne skupnosti lahko odloči, da se sejnina ne 
izplača. 
 

2. člen 
Doda se nov 7 b. člen: 
Normativi nadzornega odbora za pisanje poročil o nadzoru: 

1. srednje zahtevni nadzor; poročila glede izvajanja nadzora investicij; porabljen čas 4 ure; 
2. zelo zahtevni nadzor; poročila o realizaciji proračuna; porabljen čas: 8 ur. 

 
Normativi za izvedbo neposrednih nadzorov izven sej nadzornega odbora, ki obsegajo čas 
priprave na neposreden nadzor in pregledovanje dokumentacije pri nadzorovani osebi: 

• manj zahtevni nadzor: dejansko porabljen čas oz. največ do 8 ur,  
• srednje zahteven nadzor: dejansko porabljen čas oz. največ do 16 ur, 
• zelo zahteven nadzor: dejansko porabljen čas oz. največ do 32 ur. 

Vrednost bruto urne postavke je 28 €/ uro.  
 

3. člen 
Dopolnitev tega pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu,  uporablja pa se od 
1.1.2009 dalje. 
 
 
Št. 007-0012/2008-1 
Datum:14.10.2009 
                                                                                                      Župan 

Zlatko Martin Marušič   
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Obrazložitev: 
 

1. Pravna podlaga za sprejem dopolnitev pravilnika 
 
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. 
 
Na pobudo nadzornega odbora se predlaga dodatek novega 7 b člena o normativih za delo 
nadzornega odbora.   
 

2. Razlogi za spremembo pravilnika in ocena stanja 
 
Predlog sprememb pravilnika bil pripravljen na podlagi pobud iz strani predsednikov KS v začetku 
leta 2008. Obravnavan je bil na seji statutarno pravne komisije dne 22.4.2008, kateri je sledila 
obravnava s predsedniki krajevnih skupnosti, kjer so le-ti zavzeli stališče, da se namesto sejnin 
določijo nagrade. Pred obravnavo na občinskem svetu je popravljen predlog na 17. seji dne 
11.12.2008 obravnavala statutarno pravna komisija in ga posredovala na občinski svet z stališčem, 
da se plačila poimenujejo sejnine skladno s sistemom sejnin občinskega sveta. Občinski svet je 
predlog spremembe pravilnika na svoji 18. redni seji dne 17.12.2008 zavrnil in poslal v ponovno 
obravnavo na skupno sejo Statutarnopravne komisije, Odbora za gospodarstvo in proračun, 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predsednikov KS. 1 skupna seja je bila 
30.09.2009. Člani komisij in predsedniki KS so dosegli predlog 1,5 % za člana in 4 za predsednika 
KS, ki naj se obravnava na matični komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Zadevna komisija je predlog spremembe pravilnika obravnavala na svoji 12. seji dne 14.10.09 in 
sprejela stališča: 
. 

1. Glede osnove za izračun so bili člani komisije soglasni, da znaša 8 sej sveta KS letno tisto 
število sej, ki je primerno za izračun potrebnih finančnih sredstev, 

2. v stavku o dostavi evidencah zaradi večje preglednosti spremeni v: » Do konca decembra 
tekočega leta dostavi predsednik sveta KS evidenco z zapisniki in listami prisotnosti v 
občinsko upravo, ki na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnin za 
prejšnje koledarsko leto.«   

3. črta se stavek: » Končne višine sejnin določi vsaka KS zase.« 
 
Tako dopolnjen predlog pravilnika, je bil dan v razpravo predsednikom KS, ki so ga obravnavali 
sestanku 09.11.2009 in se z predlogom strinjali.  
 
Glede 7. b člena je dal pobudo Nadzorni odbor na svoji 9. redni seji dne 22.12.2008. Predlagal je 
ovrednotene normative, za izdelavo poročil in izvedbo neposrednih nadzorov. Osnovni predlog je 
bil ovrednoten na 50 EUR.  
 
Predlog je obravnavala Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 12. seji in 
je sprejela stališče: »Komisija se strinjajo s konceptom dela, ki ga predlaga NO za izvajanje 
neposrednih nadzorov in pripravljanja poročil NO. Postavka za manj zahteven nadzor 2 uri se iz 
predloga črta.  Župan naj predlaga višino urne postavke za predlagane aktivnosti NO, ki je za našo 
občino sprejemljiva.« 
  
Župan predlaga 28 EUR bruto na uro, kot izhaja iz novega 7b člena.  
  Tako usklajen predlog predlagamo v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.   
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3. Finančne posledice za proračun 

 
Predvidena letna sredstva v proračunih KS za sejnine predsedniku in članov sveta krajevnih 
skupnosti, ob omejitvi izplačila sejnina za 8 sej znašajo: 

1. KS s sedmimi člani svetov KS 3.522,67 € 
2. KS z devetimi člani svetov KS 4.251,50 €, 

 
V občinskem proračunu bi morali dodatno za plačila sejnin 7  KS-jem nameniti 25.387,51 €. 
 
Priložena je tabela primerjave za izplačila  s sosednjimi občinami in širše: 
 Tabela 1:  
 

Občina  
% plače 
župana   

Kranjska 
Gora 

 % plače 
župana 

Šempeter-
Vrtojba    član  0,50 
član  1,0  predsednik  1,50 
predsednik  5,0    
   Ormož   
Renče Vogrsko    član  0,75 
član  1  predsednik  6-7,5 
predsednik  1,5    
   Krško   
Kanal ob Soči    član  0,5-2 

član  15-20 € seja  predsednik  
150% 
člana 

predsednik  do 500€/letno    
 
V Mestni občini Nova Gorica v pravilniku o plačah funkcionarjev plačil KS-jev nimajo urejeno. KS-ji 
si morebitna plačila urejajo sami. 
 
Glede sredstev za dodatna plačila članom NO pa bi v proračunu morali zagotoviti: 
4100 EUR (od tega 1500 za plačila obveznih poročil za občinski svet in 2600 EUR za predvideno 
izvedbo 4 neposrednih nadzorov izven sej NO  letno).   
 
Pripravil: 
Aleš Vodičar 


