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 29. redni seji 26.01.2010
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
V drugem odstavku 7 a. člena se beseda »letnega« zamenja z besedo »mesečnega«.
2. 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:03.02.2010
Župan
Zlatko Martin Marušič
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, ki ga je
občinski svet sprejel 25.4.2007 in je objavljen v Uradnem listu RS št. 48/2007 in ga dopolnil z
novim nov 7. a člen na 27. redni seji dne 26.11.2009.
2.

Razlogi za spremembo pravilnika in ocena stanja

Obravnava predloga sprememb zadevnega pravilnika je bila dolgotrajna in sicer od začetka leta
2008, ko so predsedniki KS podali pobudo do 26.11.2009. Pri pripravi konkretnih izračunov, koliko
naj bi znašale sejnine članov in predsednika KS je bila uporabljena metodologija, kot za izračun
sejnin članom občinskega sveta izhajajoč iz mesečne plače župana. V prvotnem predlogu
spremembe pravilnika o plačah …je bila predlagana za izhodišče izračuna mesečna plača, ki se je
tokom obravnava konec leta 2008 spremenila v letno plačo. Koncept izračuna pa je ostal enak.
Za izplačilo sejnin po trenutno sprejeti spremembi pravilnika bi občina morala zagotoviti KS-jem
34.625,88 EUR na leto. V gradivu za spremembo pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov v Občini Miren-Kostanjevica predloženega za 27. redno sejo občinskega sveta
in sestanka s predsedniki KS jev dne 09.11.2009 je bil predložen izračun, da bi za dodatno plačila
sejnin 7 KS-jem namenili 25.387,51€. oz. 33,30 €/neto za sejnino člana KS in 88,81 €/neto za
predsednika na sejo.
Za odpravo tovrstne napake, predlagamo spremembo pravilnika v delu, kjer je določen temelj za
izračun sejnin in sicer iz letne osnove na mesečno osnovo bruto plače župana, ter tako uskladitev
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koncepta izračuna za svetnike občinskega sveta in člane svetov KS, ter preprečitev obremenitev
proračuna čez predviden plan.
3. Finančne posledice za proračun
Predvidena letna sredstva, ki bi jih dodatno zagotovila občina v proračune KS za sejnine
predsedniku in članov sveta krajevnih skupnosti, ob omejitvi izplačila sejnina za 8 sej z vsemi
dajatvami in prispevki znašajo letno: 22.834,09 € (na člana bruto: 42,97 €, neto 33,30 €; na
predsednika bruto: 114,60 €, neto 88,81€).
Po trenutno veljavnem pravilniku pa bi letna sredstva za sejnine KS-jem z vsemi dajatvami in
prispevki znašala letno: 34.625,88 (na člana bruto: 65,16 €, neto 50,50 €; na predsednika bruto:
173,75 €, neto 134,66 €).
Predlog spremembe pravilnika je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja na svoji 13. seji dne 18.1.2010 in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu. Tako
usklajen predlog predlagamo v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Pripravil:
Aleš Vodičar
Objavljena sprememba pravilnika v Uradnem listu št. 100 iz dne 8.12.2009:
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 MirenKostanjevica (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.
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