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PREDLOG
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in
14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07,
69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 6. redni seji, dne 25. 3. 2015
sprejel naslednji

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov
svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren-Kostanjevica

1. člen
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine MirenKostanjevica (Uradni list RS, št. 75/2012) se v 5. členu besedilo »je plača župana, določena
v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana)« nadomesti z
besedilom »je osnovna mesečna plača poklicnega župana, določena v prvem odstavku 3.
člena tega pravilnika, brez dodatka za delovno dobo (v nadaljevanju: plača župana).«

2. člen
Osmi člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa
o imenovanju pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
ali sklepu nadzornega odbora.
(2) Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za
izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu
članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5% plače župana. Pri tem se ne upošteva
dodatek za delovno dobo župana.
(3) Sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
- za vodenje seje nadzornega odbora – 2% plače župana,
- za udeležbo na seji nadzornega odbora – 7,5% plače župana.
(4) Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer do 20. dne v mesecu za
pretekli mesec. Posameznemu upravičencu pripada sejnina, če je na seji navzoč vsaj 1/2
trajanja seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača polovična sejnina.
Sejnina vključuje tudi potne stroške v zvezi z udeležbo na seji.
(5) Sejnine se ne izplačuje za korespondenčno sejo. Predsednik in člani nadzornega odbora
niso upravičeni do izplačila sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta.
(6) Plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
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PREDLOG
-

za izvedbo nadzora – 3% plače župana,
za izvedbo najzahtevnejšega nadzora – 5% plače župana.

(7) Vrsta nadzora, ki se bo izvedel, je določena v programu dela nadzornega odbora.
Mesečno izplačilo za izvedbo nadzora se opravi na podlagi potrjenega poročila o nadzoru.«

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje
župan.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članom delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan, se za opravljanje njihovega dela
določi plačilo v obliki sejnine za vsako udeležbo na seji:
- predsedniku pripada sejnina v višini 1,5% plače župana,
- članu pripada sejnina v višini 1% plače župana.«

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po
objavi.

Številka: 007-0018/2012-3
Datum: 25. 3. 2015

ŽUPAN
Mauricij Humar
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OBRAZLOŽITEV

1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM SPREMEMB:




Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 ZUUJFO),
Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14).

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih
organov Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/2012; v nadaljevanju: pravilnik) se
sprejemajo z namenom, da se na novo določijo plačila članom delovnih teles, ki jih imenuje
občinski svet, članom projektnih skupin, ki jih imenuje župan in članom nadzornega odbora
Občine Miren-Kostanjevica. S tem namenom smo opravili tudi primerjavo izplačil navedenim
upravičencem v nekaterih okoliških občinah. Podatki so predstavljeni v prilogi (tabela 1 in
tabela 2).
Osnova za obračunavanje vseh plačil po pravilniku je osnovna mesečna (bruto) plača
poklicnega župana, brez dodatka za delovno dobo. Ker smo želeli, da se to jasneje definira,
se deloma spreminja besedilo 5. člena pravilnika.
Deloma se spreminja tudi ureditev plačil članov nadzornega odbora (NO), določena v 8.
členu pravilnika. Po novem posameznemu upravičencu pripada sejnina, če je na seji navzoč
vsaj 1/2 trajanja seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača polovična
sejnina. Za korespondenčno sejo in za udeležbo članov nadzornega odbora na seji
občinskega sveta, se sejnine ne izplačuje. Sejnina vključuje tudi potne stroške v zvezi z
udeležbo na seji. Sejnine se izplačujejo na podlagi evidence prisotnosti do 20. dne v
mesecu, za pretekli mesec.
Plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila se po novem izplačuje na podlagi dveh
kategorij, in sicer za izvedbo nadzora prejme vsak član NO, ki je pripravil poročilo, izplačilo v
višini 3% mesečne plače župana (84,64 EUR bruto), za izvedbo najzahtevnejšega nadzora
pa izplačilo v višini 5% mesečne plače župana (141 EUR bruto). Vrsta nadzora, ki se bo
izvedel, je določena v programu dela nadzornega odbora. Mesečno izplačilo za izvedbo
nadzora se opravi na podlagi potrjenega poročila o nadzoru.
Nazadnje se spreminja še določba 9. člena pravilnika, ki določa izplačila sejnin članom
projektnih skupin, ki jih imenuje župan. S spremembo pravilnika se predlaga zmanjšanje
sejnine, in sicer z dosedanjih 5% na 1,5% oz. 1% plače župana. Kar pomeni, da po novem
pripada predsedniku projektne skupine sejnina v višini 1,5% plače župana (42,33 EUR
bruto), članu pa 1% plače župana (28,22 EUR bruto). Med projektne skupine, ki jih imenuje
župan, spadajo uredniški odbor občinskega glasila, komisije za ocenjevanje razpisov s
področja športa, kulture in drugih družbenih dejavnosti, razvoja podeželja, zato se jim sejnine
izplačujejo po tej določbi.

4

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
V skladu z navedenim so s spremembami in dopolnitvami pravilnika predvidene pozitivne
finančne posledice oz. prihranki proračunskih sredstev, namenjenih za izplačila prejemkov
zgoraj navedenim upravičencem.
4. DRUGO:
/
Pripravila:
Andreja Slejko, pravna služba

ŽUPAN
Mauricij Humar
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PRILOGA 1

Tabela 1: Primerjava izplačil NO v Občini Miren-Kostanjevica in okoliških občinah
Občina

MIREN-KOSTANJEVICA

MONG

ŠEMPETER-VRTOJBA

RENČE-VOGRSKO

KOMEN

Višina in način določanja plačila*

Omejitve

Sejnina:
- za vodenje seje NO: 2% plače župana
- za udeležbo na seji NO: 7,5 % plače župana
Plačilo za izvedbo nadzora:
ne glede na št. opravljenih nadzorov v skupnem znesku
3% letne plače župana
Sejnina:
- za vodenje seje NO: 6% plače župana
- za udeležbo na seji NO: 5% plače župana
- za udeležbo na seji mestnega sveta na podlagi
vabila sklicatelja: 5% plače župana.
Plačilo za izvedbo nadzora:
- zaključnega računa in proračuna: 5% plače
župana
- neposrednih
in
posrednih
uporabnikov
proračuna: 4% plače župana
- drugih prejemnikov sredstev iz proračuna: 3%
plače župana
Drugi prejemki (potni stroški, dnevnice ipd.):
7. čl. pravilnika
Nagrada:
- predsedniku pripada nagrada za udeležbo na
seji: 6,5% plače župana,
- članu pripada nagrada za udeležbo na seji: 3%
plače župana.
Drugi prejemki (potni stroški, dnevnice ipd.):
12. čl. pravilnika
Sejnina:
- predsedniku za udeležbo na sejah: 6,7% plače
župana,
- članu za udeležbo na sejah: 5% plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

Omejitev na letni ravni:
Letni znesek plačila za opravljanje funkcije
člana NO, vključno s plačili za izvedbo
nadzora po programu ali sklepu NO, ki se
izplača posameznemu članu NO, ne sme
presegati 7,5% plače župana.
Omejitev na letni ravni:
Letni bruto znesek vseh sejnin, ki se
izplača posameznemu upravičencu, ne
sme presegati 15% letne bruto plača
župana za poklicno opravljanje funkcije
brez dodatka za delovno dobo.

Nagrada:
- predsedniku: 5% plače župana,
- članu: 3% plače župana.
Nagrade ne smejo niti mesečno, niti letno preseči
najvišjega možnega zneska.

Ni določeno.
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Zahtevana prisotnost na sejah
NO
Ni določeno.

Sejnine se ne izplačajo, če se člani NO
ne udeležijo seje organa, ali če na seji
organa sodelujejo manj kot dve tretjini
celotnega časa zasedanja organa.

Omejitev na mesečni ravni:
Mesečni znesek sejnin se posameznemu
upravičencu izplača kot akontacija, ki ne
sme preseči 15% plače župana.

Ni določeno.

Ni določeno

Ni določeno.

Sejnino se izplačuje za najmanj 50%
časovne prisotnosti na seji. Sejnino se
izplačuje za redne in izredne seje. V
primeru prekinjene seje, se za
nadaljevanje seje izplača 50% sejnine.
Za korespondenčno sejo se sejnine ne
izplačuje.
Plače,
nagrade
ali
sejnine
predsednikom in članom NO se
izplačajo za najmanj 50% časovno
prisotnost na seji. V primeru večjega
števila sej v enem mesecu se nagrada

PRILOGA 1

VIPAVA

AJDOVŠČINA

KANAL OB SOČI

BRDA

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer
kot:
- sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji – 40%;
- plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu NO – 60%.
Nagrada:
- za vodenje seje: 5,2% plače župana,
- za udeležbo na seji: 1,4% plače župana.
Za nadaljevanje seje, ki se nadaljuje naslednji ali kakšen
drug dan, upravičencem pripada ½ nagrade za vodenje
oziroma udeležbo na seji.
- za udeležbo na seji občinskega sveta (omejena
na 1 udeleženca): 1,4% plače župana.
Plačilo za izvedbo nadzora:
- za najzahtevnejši nadzor: 8,4% plače župana,
- za zahtevnejši nadzor: 6,25% plače župana,
- za manj zahteven nadzor: 5,0% plače župana.
Sejnina:
- predsedniku za predsedovanje: 5,6% plače
župana,
- članu za udeležbo na seji: 2,4% plače župana.
Plačilo za izvedbo nadzora:
- za najzahtevnejši nadzor: 12,6 % plače župana,
- za zahtevnejši nadzor: 9,1 % plače župana,
- za manj zahteven nadzor: 6,3 % plače župana.
Zneski nadzora se nanašajo na celotni nadzor in ne na
člana.
Sejnina:
- predsedniku: 4,50% plače župana,
- članom odborov in komisij: 2,00% plače župana.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

Sejnina:
- za predsedovanje na seji: 3,0% plače župana,
- za udeležbo na seji: 2,2% plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za izvedbo nadzora:
za vsako pripravljeno poročilo opravljenega nadzora:
3,0% plače župana.

izplača le za eno sejo.

Omejitev na letni ravni:
Letni znesek izplačila posameznemu članu
NO (brez potnih stroškov in dnevnic) ne
sme presegati 7,5% letne plače župana.

Posameznemu upravičencu pripada
polovična sejnina oziroma nagrada pod
pogojem, da je na seji navzoč vsaj 1/2
trajanja seje; če je navzoč manj kot 1/2
trajanja seje mu sejnina oziroma
nagrada ne pripada.
Ni določeno.

Ni določeno.

Omejitev na letni ravni:
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za
seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplačajo posameznemu članu občinskega
sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače
poklicnega
župana brez njegovega
dodatka za delovno dobo.
Omejitev na letni ravni:
Letni znesek plačila za opravljeno delo, ki
se izplača predsedniku in članom NO ne
sme presegati 7,5% letne plače poklicnega
župana brez njegovega dodatka za
delovno dobo

Ni določeno.

*Osnova za obračunavanje plačil je osnovna (bruto) plača poklicnega župana, brez dodatka za delovno dobo.
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Posameznemu upravičencu pripade
cela sejnina oziroma nagrada pod
pogojem, da je na posamezni seji
navzoč vsaj 2/3 trajanja seje.

Sejnino se izplačuje za najmanj 50%
časovne prisotnosti na seji. Sejnino se
izplačuje za redne in izredne seje. V
primeru prekinjene seje, se za
nadaljevanje seje izplača 50% sejnine.
Za korespondenčno sejo se sejnine ne
izplačuje

PRILOGA 2

Tabela 2: Primerjava izplačil članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta ter članom delovnih teles in projektnih skupin

Občina

Višina in način določanja plačila članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta ter članom delovnih teles in
projektnih skupin*
Sejnina v višini 5% plače župana

MIREN-KOSTANJEVICA

MONG

ŠEMPETER-VRTOJBA

RENČE-VOGRSKO

KOMEN

KANAL OB SOČI

Sejnina:
Članom drugih organov, ki jih imenujeta mestni svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah organov (komisije, odbori, sveti,
strokovne in delovne skupine), ki znaša:
- za udeležbo na seji delovnega telesa mestnega sveta (razen za člane mestnega sveta): 2,5% plače župana,
- za predsedovanje oziroma vodenje seje organa: 3% plače župana,
- za udeležbo na seji organa: 2% plače župana.
Uredniških odborov za občinska glasila Mestna občina Nova Gorica nima.
Sejnina:
- predsedniku delovnega telesa občinskega sveta, komisij, svetov, sosvetov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali
župan: 1% plače župana.
- članu delovnega telesa občinskega sveta, komisij, svetov, sosvetov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan:
0,5 % plače župana.
- članom uredniškega odbora občinskega glasila: 0,5 % plače župana, za vsako udeležbo na seji uredniškega odbora
- višino plačila odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba na predlog župana določi občinski svet, pri
sprejemanju proračuna.
Sejnina:
- člani delovnih teles: 1% plače župana,
- predsedniki delovnih teles: 1,5% plače župana.
Uredniški odbor je obravnavan enako.
Sejnina:
- predsednik delovnega telesa občinskega sveta: 3,5 % plače župana,
- član delovnega telesa občinskega sveta: 2% plače župana,
- člani uredniškega odbora: 2% plače župana (kot člani del. telesa).
Sejnina:
- predsednik mandatne in statutarne komisije: 3,5% plače župana
- predsedniki komisij in odborov: 2,5% plače župana
- člani komisij in odborov: 2% plače župana
Člani odbora za občinsko glasilo so plačani glede na opravljeno delo (podatke posreduje urednik).

*Osnova za obračunavanje plačil je osnovna (bruto) plača poklicnega župana, brez dodatka za delovno dobo.
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