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NASLOV GRADIVA: 

Občine Mirna 

Gradivo pripravil: 	Občinska uprava 

Pristojno delovno 
	

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

telo: 

Gradivo predlaga: 	Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Poročevalec: 

uradniški naziv: 

Tanja Šinkovec, direktorica občinske uprave 

na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011) 

PREDLOG SKLEPA: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep o določitvi 

plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine Mirna. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pooblašča predsednika 

komisije, da podpiše sklepe o določitvi plačila za opravljanje funkcije člana 

občinskega sveta Občine Mirna za vse člane občinskega sveta Občine Mirna. 

Milan Škufca 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

Priloge: 

- obrazložitev 

- besedilo predloga sklepa 
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Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine Mirna 

Pravna podlaga 
Pravna podlaga Sklepa določitvi plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine 

Mirna je: 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07- ZLS UP82, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)-
v nadaljevanju: ZLS, ki v 34. a členu določa, da so člani občinskega sveta občinski 

funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno in imajo za opravljanje svoje funkcije 

pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ali do plačila za opravljanje funkcije, če 

funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne funkcionarje je določena v skladu z 

zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju. Članu občinskega sveta, razen podžupanu pripada 

sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa. Letni znesek sejnin, 

vključno s sejami delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 

občinskega sveta ne sme presegati 7,5% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za 

delovno dobo. 

Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za 

člane delovnih teles občinskega sveta in za člane drugih občinskih organov. 

Zakon o sistemu plač  v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 — UP813, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 
50/14) - v nadaljevanju: ZSPJS, ki v 3. členu opredeljuje določitev plač  javnih uslužbencev in 

funkcionarjev, v prilogi 3 pa uvrstitev funkcij v plačne razrede. 

Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011)- v nadaljevanju: Statut, ki 

v drugem odstavku 25. člena določa, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev. 

Poslovnik občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011)- v 
nadaljevanju Poslovnik, ki v 57. členu določa, da so naloge Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja tudi zadeve s področja plač  občinskih funkcionarjev. 

Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mirna (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 13/2014)- v nadaljevanju: Pravilnik, ki v 7. členu določa višino in 
način določanja sejnin. 

Razlogi za sprejem 
Sklep o določitvi plače župana, ki je podlaga za izplačilo plačila za opravljanje funkcije župana 
je pripravila občinska uprava na osnovi zgoraj navedene zakonske podlage. Sklep na osnovi 



26. člena Statuta in 58. člena Poslovnika podpiše predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja in o tem občinski svet ne razpravlja in ne glasuje, saj je plača 

župana določena z zakonom. Župan Dušan Skerbiš je bil izvoljen na lokalnih volitvah, dne 

18.11.2018, na svoji prvi konstitutivni seji, dne 23.11.2018 pa je občinski svet Občine Mirna 

sprejel ugotovitveni sklep o izvolitvi župana. Na plačo župana je vezano tudi plačilo za 

opravljanje funkcije člana občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah, dne 

18.11.2018 in katerih mandati so bili potrjeni na prvi konstitutivni seji, dne 23.11.2018. 

3. Ocena stanja 
Župan Občine Mirna se uvrsti v funkcijo Župan VI, šifra funkcije A050601, saj se število 

prebivalcev Občine Mirna uvršča v določeni razpon med 2001 do 5000 prebivalcev; na 

osnovi funkcije se župan Občine Mirna uvrsti v 49. plačni razred. Na tej podlagi je bila 
županu Dušanu Skerbišu za poklicno opravljanje funkcije določena plača v višini 2.893,54 

EUR bruto, iz tega pa na osnovi 7. člena Pravilnika izhaja, da plačilo za opravljanje funkcije 

člana občinskega sveta Občine Mirna znaša: 

udeležba na redni seji občinskega sveta: 3,00 % plače župana 

udeležba na izredni seji občinskega sveta:1,70 % plače župana 

predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta: 1,00 % plače župana 

udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je: 0,70 % plače župana 

vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po 
zakonu): 0,38 % plače župana. 

4. Finančne in druge posledice 
S sprejemom predlaganega sklepa bodo nastale posledice za proračun Občine Mirna v smislu 

izplačila plačil za opravljanje funkcije devetih članov občinskega sveta. 

pripravila: 

direktorica občinske uprave 

Tanja Šinkovec, dipl. ekon. 
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Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 — UPB 2, 79/09, 51/10 in 
42/12_ZUJF)- v nadaljevanju: ZLS, 3. člena Zakona o sistemu plač  v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
108/09 - uradno prečiščeno besedilo_ZSP1S-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 — ORZSPJS, 49a, 
27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14) - v nadaljevanju: ZSPJS, 8. člena Odloka o 
plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 57/07 - ZSP1S-G)- v nadaljevanju: Odlok in 7. člena Pravilnika 
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014)- v 
nadaljevanju: Pravilnik, izdaja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI PLAČILA ZA OPRAVUANJE FUNKCIJE ČLANA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE MIRNA 

	  rojen-a 	 , stanujoč-a 	  
član-ica Občinskega sveta Občine Mirna opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Letni znesek sejnin 
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta ne sme presegati 7,5% letnega 
zneska plače župana. 

V okviru 7,5% plače župana se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec 
glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za: 

- udeležbo na redni seji občinskega sveta 	 3,00 % plače župana 
- udeležbo na izredni seji občinskega sveta 	 1,70 % plače župana 
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 	1,00 % plače župana 
- udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 	0,70 % plače župana 
- vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali 	0,38 % plače župana 
zaradi nadomeščanja po zakonu) 

Plačilo iz 2. točke tega člena se izplačuje na podlagi evidence o opravljanjem delu člana 
občinskega sveta enkrat mesečno kot plačilo za opravljanje funkcije na podlagi Sklepa o 
potrditvi mandatov članicam in članom Občinskega sveta Občine Mirna št. 032-0001/2018-5 z 
dne 23.11.2018. 

Obrazložitev: 
Za ureditev plačila za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe 
ZSPJS, Odloka in Pravilnika, v kolikor ZLS ne določa drugače. 



ZLS v povezavi z ZSPJS in Odlokom v 34. a členu določa plače občinskih funkcionarjev. Na podlagi 

Priloge 3 ZSPJS in Odloka se plača župana Občine Mirna obračuna z uvrstitvijo v 49. plačni razred. 

34. a člen ZLS in 7. člen Pravilnika določata, da letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje 

delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme 

presegati 7,5% plače župana, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo. V okviru tega 

zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije za posamezni mesec glede 

na delo, ki ga je opravil. Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta se 

izplača kot plačilo za opravljanje funkcije na podlagi Sklepa o potrditvi mandatov članicam in 

članom Občinskega sveta Občine Mirna številka 032-0001/2018-5 z dne 23.11.2018. 

V skladu z veljavnimi predpisi se za člana/članico občinskega sveta določi plačilo kot je navedeno v 

izreku tega sklepa. 

POUK O VARSTVU PRAVIC: Zoper to odločbo je dopusten ugovor na Komisijo za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja v roku 15 dni po prejemu sklepa. Ugovor se pošlje po pošti na 

naslov Občina Mirna, Glavna ulica 28, 8233 Mirna ali se jo poda ustno na zapisnik. 

pripravila: 

direktorica občinske uprave 

Tanja Šinkovec KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

predsednik Milan Škufca 

VROČITI: 

'članu/članici občinskega sveta 

finančni službi 

- v personalno mapo funkcionarja 

- v spis 
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