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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, 

14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 

ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 

prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 23. redni 

seji, dne 30. 3. 2022 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. 75/12, 24/15, 55/17, 59/20) se v tretjem odstavku 2. 

člena besedna zveza »občinski funkcionarji« zamenja z besedno zvezo »člani občinskega 

sveta«. 

 

2. člen 

Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Osnovna plača za poklicno opravljanje funkcije je določena z uvrstitvijo župana v plačni 

razred v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.« 

 

V četrtem odstavku se črta besedilo »o sklenitvi delovnega razmerja«. 

 

3. člen 

Prvi odstavek 4. člena se črta. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

 

V tretjem odstavku se besedilo »Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana« 

nadomesti z besedilom: »Nepoklicnemu podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo«. 

 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača v skladu z veljavnimi 

področnimi predpisi.« 

 

4. člen 

V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo: »določena v prvem odstavku 3. člena tega 

pravilnika«. 

 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) V primeru izvedbe seje na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

veljajo za izplačila sejnin enaka pravila, kot za seje z osebno navzočnostjo.« 

 

5. člen 

V prvem odstavku 8. člena se beseda »ugotovitvenega« črta. 



 

 

 

6. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu 

z veljavnimi področnimi predpisi. 

 

(2) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice 

za službeno potovanje, stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, v kolikor ti 

stroški nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Službeno potovanje je odobreno z 

izdajo naloga za službeno potovanje. 

 

(3) Nastali stroški službene poti se povrnejo na podlagi predloženih ustreznih dokazil in v 

skladu z veljavnimi področnimi predpisi.« 

 

7. člen 

V 14. členu se črtata prvi in drugi odstavek. Tretji odstavek postane prvi.  

 

8. člen 

V drugem odstavku 16. člena se besedilo »v osmih dneh po končanem službenem 

potovanju« zamenja z besedilom: »v rokih, določenih z veljavnimi področnimi predpisi.« 

 

 

KONČNA DOLOČBA 

9. člen 

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

objavi. 
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O B R A Z L O Ž I T E V  

 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Konec lanskega leta je Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije, ki je 

pooblaščena za opravljanje notranje revizije Občine Miren-Kostanjevica, opravila pregled 

poslovanja in v januarju 2022 izdala Končno poročilo o izvedbi notranje revizije v Občini 

Miren-Kostanjevica. 

 

Iz končnega revizijskega poročila med drugim izhajajo določena priporočila, ki se nanašajo 

na veljavni Pravilnik 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. 75/12, 24/15, 55/17, 59/20; v nadaljevanju: 

pravilnik). S predlogom pravilnika sledimo priporočilom notranje revizije, dodajamo pa še 

dopolnitev za izvedbo sej na daljavo. 

 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednja področja: 

1. Iz pravilnika so črtani plačni razredi županove in podžupanove plače, saj se ti lahko 

spreminjajo in so že natančno urejeni v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 

2. Doda se možnost izplačil sejnin v primeru izvedbe seje na daljavo s pomočjo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (npr. preko aplikacije ZOOM). Takšna 

ureditev velja tako za seje občinskega sveta, kakor tudi za seje delovnih teles 

občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih in projektnih skupin, svetov krajevnih 

skupnosti itd. 

3. Z veljavnimi področnimi predpisi se uskladijo določila pravilnika, ki se nanašajo na 

povračila, nadomestila in druge prejemke občinskih funkcionarjev. 

4. Poenotijo se pravni termini. 

 

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta je zadevo obravnavala Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, ki je odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 

 

2. 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 

 


