PREDLAGATELJ:
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
DATUM: 27.3.2017
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

PRAVILNIK O SPREMEMEBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH
PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER
O POVRAČILIH STROŠKOV - 2. OBRAVNAVA

PREDLAGATELJ:

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

GRADIVO PRIPRAVIL:

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve In imenovanja

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 22. redni seji dne 12. 04. 2017
obravnava in sprejme v 2. obravnavi:
PREDLOG PRAVILNIKA
2. OBRAVNAVA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15), 34.a člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 128. člena Zakona za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314,
105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 –
ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh2R) je Občinski svet Občine Ajdovščina na __. seji dne _____ sprejel
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
9.a člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS
št. 36/03, 47/05, 43/07, 84/07, 12/13, 3/16) se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta
krajevne skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 3,3% plače župana na sejo
(bruto). Sejnina se izplača v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 14100-1/2003
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.

POROČILO KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:
Na 26. redni seji dne 30. 3. 2017 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Na pravilnik je bil vložen en amandma predlagatelja Angela Vidmarja.
Mnenje komisije:
Komisija se strinja s spremembo višine sejnine, tako da se ta zviša na 4,9% plače župana.
Komisija se ne strinja z drugimi spremembami 9a člena iz amandmaja Angela Vidmarja.
Predlaga se, da se amandma g. Vidmarja ne sprejme.
Komisija je na seji oblikovala svoj amandma, katerega Občinskemu svetu predlaga v sprejem.
Z amandmajem se predlaga zgolj spremembo višine sejnine, ki naj bo enaka kot so sejnine
predsednikov delovnih teles. (amandma komisije je priloga gradiva), sicer besedilo
predlaganega pravilnika ostane nespremenjeno.
Datum: 31. 3. 2017
PREDSEDNIK KOMISIJE
JORDAN POLANC, l. r.
Obrazložitev
1. Pravni temelji:
- Statut Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsnI, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13
– ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh2R.
2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben:
Spremembe odloka glede na 1. obravnavo
Občinski svet je dne 9.3.2017 opravil 1. obravnavo Pravilnika o spremembah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Na seji Občinskega sveta je bila
dana pripomba, da naj se višina sejnine za predsednike krajevnih skupnosti navede v
odstotkih glede na plačo župana.
Znesek 111,54 eur preračunano v odstotke znaša 3,3%.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
V proračunih za leti 2017 in 2018 smo v sklopu financiranja tekočega poslovanja krajevnih
skupnosti sredstva za namen izplačila sejnin predsednikov krajevnih skupnosti že povišali.
4. Besedilo posameznih členov pravilnika s spremembami:
1. člen
Za ureditev plač in plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev ter prejemkov članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov se uporabljajo predpisi,
ki urejajo plače v javnem sektorju, in sicer: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 110/06) – v nadaljevanju: Zakon o sistemu plač in Odlok o plačah funkcionarjev
(Uradni list RS, št. 14/06, 1/07 odl. US).
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo
poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Merila
za oblikovanje in višino plače oziroma plačila določa ta pravilnik.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom
nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika,
smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Plačilo za izvedbo volitev se članom volilnih organov izplača v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah, medtem ko se plačilo za izvedbo lokalnega referenduma oblikuje na podlagi tega
pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če
se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Župan se za poklicno opravljanje funkcije uvršča v 53. plačni razred.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50%
plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Podžupan se za poklicno opravljanje funkcije uvršča v 38. do 45. plačni razred.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno
dobo.
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji
občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.
5. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje
dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nadomestilo v obliki sejnine.
6. člen

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil, v
skladu z naslednjimi merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti,
– za vodenje občinskega sveta,
– za koordinacijo dela delovnih teles,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana, lahko podžupanu določi plačni razred občinski
svet.
7. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem
razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v
rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33%
plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
8. člen
Sejnina članom občinskega sveta se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– udeležba na seji občinskega sveta 7,6% plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 4,9% plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 3,4% plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo.
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje
dela v delovnem telesu občinskega sveta določi plačilo v višini, ki je določena v zadnji alinei
prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
9.a člen
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta
krajevne skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 50 EUR na sejo (bruto).
Sejnina se v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti lahko izplača za največ eno sejo
mesečno.
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji
sveta krajevne skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 3,3% plače
župana na sejo (bruto).
9.b člen
Odločitev o izplačevanju sejnine sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom, s katerim določi
tudi način vodenja evidence prisotnosti ter način njenega izplačevanja.
Sredstva za kritje stroškov sejnine krajevne skupnosti planirajo v okviru letnih finančnih
načrtov in sicer v višini stroškov za največ dvanajst sej sveta krajevne skupnosti letno glede
na najvišjo možno sejnino (bruto). Posamezni predsednik sveta krajevne skupnosti se sejnini
lahko odpove.
10. člen

Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi plačilo za
predsedovanje oziroma za udeležbo na seji ter plačilo izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Predsedniku se za predsedovanje na seji določi plačilo v višini, ki je določena v prvi alinei
prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, članom pa se za udeležbo na seji določi plačilo v
višini, ki je določena v zadnji alinei prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
Višina plačila za izvedbo nadzora in izdelavo poročila je odvisna od zahtevnosti izvedenega
nadzora, in znaša:
– za najzahtevnejši nadzor 12,6 % plače župana,
– za zahtevnejši nadzor 9,1 % plače župana,
– za manj zahteven nadzor 6,3 % plače župana.
Pri plači župana ni upoštevan dodatek za delovno dobo. Zneski nadzora se nanašajo na
celotni nadzor in ne na člana.
11. člen
Člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v občinski volilni komisiji ob vsakih splošnih
volitvah pravico do enkratnega nadomestila, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, ki obsegajo predvsem nadomestne volitve v občinski svet in
predčasne ter nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti, pripada članom za delo v
občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga glede na obseg volilnih opravil, 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.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti
nižja od 20% in ne višja od 100% nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka
tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine nadomestila med
posameznimi člani občinske volilne komisije.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju občinske volilne
komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinske volilne komisije
pripada nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum
izvaja le v delu občine, pa članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v
skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
12. člen
Predsedniku in članom štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles, ki jih imenuje svet ali
župan se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v višini polovične sejnine, ki je
določena v drugi oziroma tretji alinei prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s
predpisi, ki urejajo te pravice.
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za
službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda
nalog podžupan ali tajnik občine.
14. člen
Sredstva za izplačevanje prejemkov po tem pravilniku se zagotovijo s proračunom.
Prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem
mesecu, na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.

15. člen
Za prejeta plačila se obračunajo davki in prispevki, ki so predpisani za plačila na podlagi
podjemne pogodbe.
Povračila stroškov v zvezi z delom pa se izplačujejo v skladu s predpisi, ki to urejajo.
15.a člen
(črtan)
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Uradno glasilo, št. 5/99).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.

Angel Vidmar
občinski svetnik Občine Ajdovščina
Lokavec 135 d
5270 Ajdovščina

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6/a
5270 Ajdovščina

ZADEVA : Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2 obravnava – AMANDMA

Na podlagi 85. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Ajdovščina Uradni list Republike Slovenije,
št. 30/2015, v določenem poslovniškem roku vlagam amandma k predlogu Pravilnika o spremembah
pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
AMANDMA:
PREDLOG:
Črta se predlagani tekst 9 a člen predlogu Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov, ki se glasi:
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne
skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 3,3% plače župana na sejo (bruto).
Črtani tekst 9 a člena se nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za delo v krajevni skupnosti, pripravo in vodenje seji
sveta krajevne skupnosti določi plačilo obliki sejnine v višini 5,00 % plače župana za posamezno
sejo sveta krajevne skupnosti.
OBRAZLOŽITEV
Vodenje- predsedovanje svetu krajevne skupnosti po mojem mnenju ne pomeni samo vodenje sej
sveta krajevne skupnosti, temveč tudi reševanje problematike, ki se pojavlja v posamezni krajevni
skupnosti. Sveti KS po ukinitvi Statutov KS, pri svojem delu uporabljajo Statut občine, za same seje
pa Poslovnik o delu občinskega sveta. V predlaganem tekstu je zapisana beseda »lahko« , prav tako je
zapisana tudi beseda «do«. Ali to pomeni, da se »lahko« ali pa ne? Ali se določi do tega procenta
ali lahko tudi manj?
Pri ostalih povračilih po tem pravilniku te besedne zveze ne uporabljamo, ne za povračila občinskim
svetnikom ne predsednikom in članom odborov občinskega sveta in ne nadzornemu odboru.
O sejah svetov KS se vodijo zapisniki in lista prisotnosti na sejah. Na podlagi teh dokumentov se
lahko ugotovi s kakšno problematiki so KS ukvarjajo. Seveda reševanje vse te je odvisno v veliki meri
od predsednikov svetov KS. Predsedniki svetov so tudi po mnenju župana njegova »podaljšana
roka« , posvetovalni organ, velikokrat in v mnogih zadevah pa tudi » podaljšana roka« občinske
uprave, medobčinske uprave in inšpekcijskih služb.
Večina krajevnih skupnosti upravlja s premoženjem, ki je bodisi v lasti KS ali v lasti Občine. Krajevne
skupnosti imajo svoja dodeljena ali pridobljena finančna sredstva za zakonito porabo je odgovoren

predsednik sveta KS. Na podlagi aktov občine, morajo KS podajati svoja mnenja o veliki večini zadev,
ki se dodajajo v KS, od podaljšanih obratovalnih časov gostinskih lokalov, prometom ali najemom
nepremičnih, različnih geodetskih storitvah , ker se mejnike postavlja tudi ne parcelnih mejah z
»javnim dobrim«.
Veliko je torej dejavnosti, ki jo opravljajo predvsem predsedniki svetov KS, prav zaradi tega se mi zdi
primerno, da so za svoje delo tudi primerno »nagrajeni«. Prav zaradi vsega naštetega se mi zdi delo
predsednikov svetov krajevnih skupnosti primerljivo z delom predsednika odbora ali komisije
občinskega sveta, v nekaterih primerih pa še zahtevnejše in povezano z osebno odgovornostjo.
S spoštovanjem

Lokavec 29.03.2017
Angel Vidmar l.r.

OBČINA AJDOVŠČINA
Župan
Na podlagi 2. odstavka 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št.
30/2015) kot predlagatelj Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina podajam
Mnenje k amandmajem na predlog
Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
Prejeti amandmaji:
I.
Vložen je bil en amandma občinskega svetnika Angela Vidmarja na 9a. člen pravilnika.
II.
Amandma je bil vložen pravočasno.
Mnenje k vloženim amandmajem:

Amandma št. 1 k 9a. členu pravilnika – vlagatelj Angel Vidmar
PREDLOG
Črta se predlagani tekst 9 a člen predlogu Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov, ki se glasi:
»Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta
krajevne skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 3,3% plače župana na sejo
(bruto). Sejnina se izplača v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti.«.
Črtani tekst 9 a člena se nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za delo v krajevni skupnosti, pripravo in
vodenje seji sveta krajevne skupnosti določi plačilo obliki sejnine v višini 5% plače župana za
posamezno sejo sveta krajevne skupnosti.«
Obrazložitev
9.a člen pravilnika določa maksimalni znesek sejnine za predsednike krajevnih skupnosti. O izplačilu
sejnin odloča svet krajevne skupnosti, kar določa 9 b. člen pravilnika. Predsednik krajevne skupnosti
se sejnini lahko tudi odpove.
Z amandmajem predlagano besedilo 9.a člena ukinja določitev višine sejnine v maksimalnem znesku
in ga določa kot fiksni znesek, ter odvzema krajevnim skupnostim pristojnost odločanja glede izplačila
sejnin. Predlagani amandma je v nasprotju z 9b. členom pravilnika.
Pri načrtovanju proračunov za leti 2017 in 2018 nismo predvideli 5% povišanja sejnin za predsednike
krajevnih skupnosti. Stališče predlagatelja je, da naj bodo te sejnine primerljive s sejninami občinskih
svetnikov in drugih članov za udeležbo na seji delovnih teles.
Mnenje predlagatelja
Predlagamo, da se amandma zavrne.
Številka: 224-1/2017
Datum: 29.3.2017

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r.
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OBČINA AJDOVŠČINA
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Datum: 30.3.2017

AMANDMA K 9A. ČLENU
PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH
ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

Na podlagi 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Ur. List RS, št. 30/2015) podaja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja amandma k 9a. členu Pravilnika o
spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga bo obravnaval
Občinski svet v 2. obravnavi na seji dne 12.4.2017.

Predlog amandmaja:
9a člen Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne
skupnosti lahko določi plačilo v obliki sejnine v višini do 4,9% plače župana na sejo (bruto). Sejnina
se izplača v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti.«.
Obrazložitev:
Sejnine predsednikom svetov krajevnih skupnosti za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta
krajevne skupnosti naj se izenačijo s sejninami predsednikov delovnih teles.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Jordan POLANC, s.r.

