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Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - 

odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. 

US), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08 in 83/12) in 

17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na svoji 30. redni seji, dne 20. 9. 2017 sprejel 

naslednji 

 

 

P R A V I L N I K  

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov 

krajevnih skupnosti 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 krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine 

Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/2012, 24/2015) se v prvem odstavku 1. člena 

besedi »imenuje župan« zamenjata z besedilom »imenujeta občinski svet oziroma župan«. 

 

2. člen 

V sedmem odstavku 2. člena se besedilo »ožjih delov občine« nadomesti s »krajevnih 

skupnosti«. 

 

3. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije oziroma plačila za opravljeno 

delo članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 

občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti, članov drugih organov občine ter 

članov delovnih in projektnih skupin je osnovna mesečna plača poklicnega župana, določena 

v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika, brez dodatka za delovno dobo (v nadaljevanju: 

plača župana). 

 

(2) Za delovanje na sejah se upravičencem izplačuje sejnina. Posameznemu upravičencu 

pripada sejnina, če je na seji navzoč vsaj polovico trajanja seje. Sejnina se izplača na 

podlagi akta o imenovanju posameznika v določeno funkcijo in evidence prisotnosti na seji. V 

primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača polovična sejnina. Sejnina vključuje 

tudi potne stroške v zvezi z udeležbo na seji. Sejnine se ne izplačujejo za korespondenčne 

seje. 

 

4. člen 

Prvi in četrti odstavek 6. člena se črtata. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in 

drugi odstavek. 

 

5. člen 

Drugi odstavek 7. člena se črta. 
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6. člen 

Četrti odstavek 8. člena se črta. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

 

V petem odstavku se prvi stavek črta. 

 

7. člen 

V drugem odstavku 9. člena se besedi »imenuje župan« zamenjata z besedilom »imenujeta 

občinski svet oziroma župan«. 

 

8. člen 

Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »(plačila članom svetov krajevnih 

skupnosti)« 

 

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Članom sveta krajevne skupnosti pripada za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti 

sejnina, in sicer: 

- predsedniku sveta krajevne skupnosti pripada sejnina v višini 4 % plače župana, 

- članu sveta krajevne skupnosti pripada sejnina v višini 1,5 % plače župana.« 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Sejnina se članom sveta krajevne skupnosti izplača za največ osem sej v letu.« 

 

Četrti odstavek se črta. Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek. 

 

9. člen 

V 11. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Članom občinske volilne komisije pripada za izvedbo volitev, ki niso splošne, ustrezno 

nadomestilo, ki ga določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 

naslednjih meril: 

- število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo, 

- število volilnih enot, v katerih potekajo volitve, 

- število volišč, 

- obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil za izvedbo volitev.« 

 

10. člen 

Za 11. členom se doda novo podpoglavje s pripadajočim členom: 

»2.6. Poveljnik civilne zaščite 

 

12. člen 

(mesečno nadomestilo) 

Poveljniku civilne zaščite pripada mesečno nadomestilo v višini 12% osnovne plače župana, 

brez dodatka za delovno dobo. 

 

Dosedanji 12. do 15. člen se ustrezno preštevilčijo. 

 

11. člen 

V drugem odstavku 13. člena se številka »12« spremeni v »13«. 
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12. člen 

14. člen se spremni tako, da se glasi: 

»Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov se zagotovijo iz sredstev 

občinskega proračuna.« 

 

13. člen 

V drugem odstavku 15. člena se številka »12« spremeni v »13«. 

 

KONČNA DOLOČBA 

14. člen 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 

objavi. 

 

 

Številka: 007-0019/2012-12 

Datum: 20. 9. 2017 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

Predlog sprememb Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih 

organov Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: pravilnik), s predlaganimi 

spremembami, ki se nanašajo na področja: 

1. določitev meril za določitev višine nadomestila za delo volilnih organov ob izvedbi 

drugih volitev 

2. plačila za delo poveljnika civilne zaščite 

3. plačila za delo projektnih skupin, ki jih imenuje občinski svet 

4. uskladitve določil pravilnika z drugimi predpisi 

5. poenotenje pr. terminov in splošna redakcija predpisa 

 

so obravnavali: 

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dne 20. 6. 2017 

- občinski svet – 1. obravnava, dne 21. 6. 2017 

- Statutarno pravna komisija, dne 10. 7. 2017 

- občinski svet – 2. obravnava, dne 13. 7. 2017 

 

V 2. obravnavi na seji občinskega sveta, dne 13. 7. 2017 je svetnik Robert Gajser 

predlagal še dodatne spremembe, in sicer: 

»1. Prvi odstavek 6. člena se v celoti črta. 

 

Obrazložitev: Gre za prepis šestega odstavka 34. a člena, Zakon o lokalni samoupravi in kot tak je 

nepotreben.  

2. V tretjem odstavku 6. člena, predlagam, da se plačilo za opravljanje funkcije za udeležbo na sejah 

znižajo in sicer; za udeležbo na seji Občinskega sveta iz 7,5% županove plače, na 5% in za udeležbo 

na seji delovnega telesa iz 5% na 4% županove plače. 

 

Obrazložitev: Skupni znesek sejnin izplačanih članom Občinskega sveta je z 34. a členom Zakona o 

lokalni samoupravi, na letnem nivoju omejen na 7,5% županove plače, kar pomeni, da posamezni 

svetnik pri obstoječi ureditvi v pravilniku z udeležbo na 12. sejah Občinskega sveta doseže zgornjo 

mejo izplačil. Občinski svet ima ustanovljene tudi stalna delovna telesa, ki so nujno potrebna za 

delovanje Občinskega sveta in po potrebi tudi začasne delovne skupine. S takšno ureditvijo izplačil 

svetniki niso stimulirani, da bi se sej delovnih skupin udeleževali oz. za delo v delovnih skupinah niso 

nagrajeni saj zgornjo mejo izplačil dosežejo že z udeležbo na rednih sejah OS.  

S predlaganimi popravki odstotkov izplačil za posamezno sejo, svetniki, ki se redno udeležujejo sej 

OS in delovnih skupin, ne bodo v ničemer prikrajšani, tisti svetniki pa, ki niso toliko aktivni (če takšni 

obstajajo) pa bodo prejeli nekoliko manjši znesek letno izplačanih sejnin.« 

Občinski svet je zato sprejel sklep, da se izvede ponovna obravnava sprememb 

pravilnika, in sicer najprej na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

nato ponovno na občinskem svetu. 

 

V skladu z 90. čl. Poslovnika OS smo pripravili novo besedilo predloga pravilnika, pri čemer 

smo upoštevali pripombo svetnika Roberta Gajserja, ki se nanaša na 1. odst. 6. čl. (trenutno 

veljavnega) pravilnika. Pripombo v zvezi s spremembami 3. odst. 6. čl. (trenutno veljavnega) 

pa mora najprej obravnavati pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 



 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov 

drugih organov Občine Miren - Kostanjevica. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


