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Predlog za spremembo statuta občine Ankaran - nagrajevanje občinskih svetnikov

Spoštovani,
Predlagam razširitev dnevnega reda za dopisno sejo sveta, ki je sklicana 26,7,2022 ;
Predagam Spremembo Statuta Občine Ankrana in sicer 18. člena tako,
da se črta 2 odstavek,
črta se prvi stavek 3. odstavka
(2)Opravljanje funkcije člana občinskega sveta je častno.
(3) Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
ali seji delovnega telesa občinskega sveta v višini enega (1) evra.
Obrazložitev:
Občinski svetniki v občini Ankaran, nismo nagrajeni za svoje delo, kot je opredeljeno v 18. čl.
Statuta občine Ankaran, ker je v členu vrinjeno besedilo v drugem in tretjem odstavku, zato predlagam, da se ta
drugi odstavkek in prvi stavek tretjega odstavka črtata in ostane pa besedilo drugega staveka 3 odstavka
(3) 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.
Tako bo statut usklajen z Zakonom o lokalni samoupravi natančneje v 34 a. členu , kjer je opredleljeno v
prvem odstavku
(1) Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji.
tretjem odstavku
(3)Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo
poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne
občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
šestem in sedmem odstavku
(6) Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
ali 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 15%
plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(7) Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za člane
delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi merila za sejnine za
člane svetov ožjih delov občine."
Funkcija člana občinskega sveta v občini Ankaran je lahko "častna", vendar mora biti tudi primerno nagrajena z
Zakonom o lokalni samoupravi in predlagano spremembo Statuta občine Ankaran.
Želim lep dan
Vesna Mavrič
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