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129 Pri predCasnem prenehanj u mandata 2upana lahko pod2upanu
doloei plaCni razred mestni svet

Na podlagi 34.a elena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, it. 94/2007-UPB, 76/2008)) ter 16. in 23. elena Statuta
Mestne obeine Maribor (MUV gt. 27/ 1995, 13/1998, 17/1998,
23/1 998, 5/2000, 10/2002_ 6/2004, 13/20(t4 in 26/2(105) je mestni
svct Mcstnc obeinc M,rribor na 26. scji, 30. marca 20(}9, sprcjcl

II. VIiINA IN NAeIN DOLOeANJA SEJNIN IN
PLAeILA ZA OPRAVhIENO DELO

5. elen
Osnova za obraCunavanje sejnin oziroma plaCil za opravljanje

dela elanov mestnega sveta, nadzornega odbora in elanov delov-
nih teles mestnega svet,1, ki niso dani mestnega sveta ter drugih
prejemkov organov in komisij, imenovanih s sklepom mestnega
sven, je plaCa 2upana. doloCena v prvem odstavku 3. elena tega
pravilnika (v nadaljevanju: plaCa 2upana).

PRAVILNIK
o plaeah, sejninah in drugih prejemkih obeinskih

funkcionarjev ter Zlanov drugih organov Mestne obeine
Maribor

L SPLOgNE DOLOeBE
6 IIen

Letni znesek sejnin Clanov mestnega sveta vkljueno s sejnE
nami za seje delovnih teles mestnega sveta, ki se izplaCd posa-
meznemu elanu mestnega sveta ne sme presegati 15% letne plaCe
2upana

elanu mestnega sveta se meseeno obraeuna sejnina za posa-
mezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udele2bo na redni ali izredni seji mestnega sveta v viiini 11%

plaee 2upana,
– za vodenje delovnega telesa mestnega sveta v viiini 3 % plaCe

iupana,
– za elanstvo v delovnem telesu v vigini 2 % plaCe 2upana

elanu delovnega telesa mestnega sveta, ki ni Clan mestnega
s\’eta, se za udele2bo na seji obraeuna sejnina v vigini 2% plaCe
2upana

Meseeno izplaEilo se opravi na osnovi evidence o prisotnosti
na seji, ki jo vodi SluZba za delovanje mestnega sveta.

e:lanu mestnega sveta in elanu delovnega telesa se sejnina iz-
plaCa le v primeru, ko je bn prisoten na seji meshwga sveta oziro-
ma delovnega telesa najmanj 60% easa trajanja seje

1. den
S tem pravilnikom se doloeajo osnove in medIa za plaCe, sej-

nine in druge prejemke funkcionarjev Mestne obeine Maribor, Cla-
nov nadzornega odbora in elanov delovnih teles mestnega sveta, ki
niso dani mestnega sveta.

2. den
Za opravljanje funkcije ima_jo t'unkcionatji pravico do plaee,

ee funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plaCild za opravljanje
funkcije, de funkcijo opravljajo nepoklicno.

Mestni funkcionarji so: 2upan, pod2upan in Clani mestnega
sv eta

Zupan se lahko odloei, da bo funkcijo opravljal poklicno,
V soglasju z 2upanom se lahko tudi pod2upan odloei, da bo

svo jo funkcijo opravljal poklicno.
PlaCilo za opravljanje I'unkcije el,ma mestnega sveta je sej-

nina za udele2bo na seji mestnega sveta, oziroma seji delovnega
telesa mestnega sveta

elanom delovnih telcs mestncga sveta, ki niso dani mestnega
sveta in elanom nadzomega odbora za njihovo delo pripada pla-
dIo za opravljeno delo, ki ga doloea ta pravilnik.

7. IIen
Predsednik in elani nadzornega odbora mestne obeine imajo

pravico do plaCila za opravljeno delo v vigini 15 % za predsedni-
kd oziroma 1 0 % plaCe 2upana za elana

Plaeilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– 40 '% kot sejnina. ki se izplaea za udele2bo na seji;
– 60 % koI plaeilo za izvcdbo nddzora po programu dda ali

sklepu nadzorncga odbora.
Meseeno izplaeilo se opravi na osnovi evidence o prisotnosti

na seji in opravljenem delu, ki jo vodi Slu2ba za delovanje me-
stnega sveta

Plaeilo za opravljeno delo predsednika ali dana nadzornega
odbora vkljueuje tudi prisotnost na seji mestnega sveta, Ce je va-
bljen na sejo koI poroCevalec

3. elen
2upan Mestne obeine Maribor jc z Odlokom o plaedh funkci-

onarjev uvrgCen v 57. plaeni razrcd.
;!upanu pripada dodatek za delovno dobo. Ce 2upan opravlja

funkcijo nelmklicno, mu pripada 50 % plaee, ki bi jo dobil, ee bi
t'unkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delo\’no doh>.

Odloebo o plaei Zupanu izdd Komisija za mandatna VI)raid-
nja, volitve in imenovanja.

4 Elen
Plaeni razred pod2upana v razponu od 42. do 49. plaenega

razredd dolo ei 2upan ob upogtevarLju obsega pod2upanovih poo-
bldstil, Pod2upanu prip,Ida dodatck za dclovno dobo.

OdloCbo o plaei pod2upanu izda 2upan.
ee pod2upan opravlja nlnkcijo nepoklicno, mu pripacIIa 50 %

plaCe, ki bi jo dobil, ee bi funkcijo opravljal poklicno, vendar
brez dodatka za delovno dobo

Poci2upanu kot Clanu mestnega sveta ali elanu delovnega tele-
sa ne pripada sejnina, ki pripada drugim elanom mestnega sveta
oziroma elanom delovnih teles

HI. POVRAeILA. NADOMESTILA
IN DRUGI PREJEMKI

8. den
Funkcionar ima pravico do povraei I, nadomestil in drugih

prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice
Funkcionar ima pravico do povraeila strogkov pmvoza na slug-

teni pod, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo
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Pravico do povraei la potnih stroikov lahko funkcionar uvelja-
vlja, ee gre za slu2beno potovanje izven obmoejd Mestne obeine
Maribor. Strogki prevoza se povmejo v skladu s predpisi

Funkcionar ima pravico do dnevnice za slu2beno potovdnje v
skladu s pndpisi

Funkcionar ima pravico do povrdeild stroikov prenoCcvanja.
ki nastane io na sluibcni poti. Strogki prenoeevan}a se povrnqj o na
podlagi pHdlo2enega raeuna v skla£Jiu s predpisi

9. elen
Pravice iz 8. elena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na

podlagi izdanega naloga za slu2beno potovarLje.
Ndlog za slu2beno potovanje izda 2upan. V kolikor gre za

slu2beno potovanj e 2upana, izda nalog poc12updn ali direktor me-
stIle uprave.

Pravice do povraeila stro£kov v zvezi s slu2benimi potovanji
iz 8, elena pripadajo tudi CI,mom nadzornega odbora in Clanom
delovnih teles mestnega sveta, ki niso elani mestnega sveta. Pra-
vice lahko uveljdvlj,rjo le na podlagi izdanega naloga za slu2beno
potovanje, ki ga podpige 2upan ali od 2upana pooblageena oseba

IV NAeIN IZPLAeEVANJA

10. den
Sredstva za izplaeevanje plae, plaeila za opravljanje funkcije

ozhoma dela in povraeilo stroBkov, ki jih imQio funkcionatji, se
zagotovijo iz sredstev proraeuna.

PlaCe in drugi prejemki se izplaCujejo meseeno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekoeem mesecu.

Prejemki, doloeeni v 8, elenu tega pravilnika, se izplaeQio v
petnajstih dneh po konCanem sluZbenem potovan_ju.

v PREHODNE IN KONeNE DOLOeBE

11. elen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha velj ati Pravilnik o pla-

Cah, nadomestilih in drugih prejemkih v Mestni obeini Maribor,
katere doloea mestni svet (Medobeinski uradni vestnik, it' 24/99
in 20/20112).

12. elen
Ta pravilnik zaene veljati naslednji dan po objavi v Me(lob-

Cinskem uradnem vestniku,

gtevilka: 00700-7/2009
Datum: 31. marec 2009

Zupan
Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 34.a Clcna Zakona o lokalni samoupravi (tJra-
dni list RS. it. 9+/20(17-UPB, 76/2008, 79/2(X)9. 51/2C>] o in
40/2012-ZUJI--) ter 23. elena Statuta Mestne obCine Maribor
(MUV gt. I o/20 1 1 ) jc mcstni svet Mestnc obCine Maribor na 19.
redni sgi, 2. julija 2t)1 2. sprejcl

SPRE ME MBE
Pravilnika o pla&th, sejninah in drugih prejemkih obeinskih

funkcionarjev ter llano\' drugih orEanov Mestne obeine
Maribor

1. IIen
V Pravilniku o pI,leah. scjninah in drugih prejemkih obCin-

skih I'unkcionarjev ter Clanov drugih organov Mestne obCine
Maribor (MUV gt, 9/2009) se v tretjem odstavku 4. elena bese-
dilo »mu pripada 50% plaCe« nadomesti z besedilom »mu pri-
pada plaeilo najveC v vigini 50% plaCe«

2. IIen
Prvi, dnlgi in tnt.ii odstavek 6, elena sc spremcni jo taIto, da

se glasijo
wLetni znesck sejnin elanov mestnegd sveta vkljueno s sejni-

nami za seje delovnih teles mestnega sveta. ki se izplaea posame-
znemu Clanu mestnega sven nc smc prcsegati 7,5% letne plaCe
2upana

elanu mestnega sveta se meseeno obraCuna sejnina za posa-
mezni nlesec glede na dclo. ki ga je opravil. in siccr za
– udeleZbo na redni ali izreclni scji mestncga sveta v vigini 6.5%,

plaCe 2upana,
– za vodenje delovncga telesa mestnega sveta v vigini 1,5 %

plaCe 7upana.
– zd Clanstvo v delovnem telesu v vigini 1% plaee 2uptma

e:lanu delovnega telesa mestnega sveta, ki ni elan mestnega
svcta, se za udclc ZIbO na seji obraCuna scjnina v viisini 1% plaCe
2upand.«

3. IIen
Sprenlcni sc prvi odstavek 7. elena talto. da se glasi
»Predsulnik in dani nadzornega odbora mestne obCine imajo

pravico do piaeila za opravljeno dido v vigini 7,5 % z,I predsedni-
ka oziroma 5 % plaCe 2upana za dIana.«

J. IIen
1-e spremenrbc pravilnika zaCnqjo veljati ndsleth Iii dan po ob-

javi v McdobCinskem uradnem vcsbliku, 2. acn pa sc uporabl ja
od 1. 6. 2012

Stevilka: C)07(N)-7/20t)9

Datum: 3. julii 2012
Zupan

Franc Kangler. s. r.
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Na podlagi 34.a Clara /.akona o lokalni samoupravi (Urddni
list RS, it. 94/2(>07-UPB, 76/2(i08, 79/2t)09, 51/20 10, 4( i/201 2-
/.UJF in 14/2015-ZtJIJJFO) ter 23. elena Statuta M[estne obeine
Maribor (MtJV gt. lo/2t )11 in 8/201 +-) je mestni svet Mcstnc ob-
Cine Maribor v nadaljevanj u 16. scje, dIre 2. junija 2016. sprcje

S PREM EM BE IN DOP 0 LN ITV E
Pravilnika o pItleah, scjninah in drugih prejemkih obeinskih

funkcionarje\' ter elanov drugih organov Mestnc oI)line
Maribor

I. elen

V Pravilniku o plilCah, scjninah in drugih prejemkih oban-
skill funkcionarjev ter Clanov drugih organov V[estne obCine Ma-
ribor (MUV it. 9/2( H)9 in 15/2012) sc v prvem elenu ema pika
in do(la nasledn je besedilo »ter predsednikov in elanov svetov
mestnih Cetrti in krajevnih skupnosti.«

2. elen
Za 7. elenom se dodd nov 7.a Glen, ki se gl,isi

»7.a den
Sejnina zd udele2bo na posdmezni seji za predsedujoeega

svetu mestne Cctrti in krajevnc skupnosti znaga 1%, za Clane sve-
hI nrestne (ctrti in krajevnc skupnosti pa (}.5% plaCe ;:upon,r brcz
dodatka za dclovno dobo

lzplaeilo sc opravi dvakrat v letu na osnovi evidence o pri-
sotnosti na sejah, ki io vodijo ta jniki mestnih eetrti in krajevnih
skupnosti.«

3. ilcn
Te spremembc pravilnika zaCnejo veljati osmi d,in po objavi

v Medobeinskcm uradnem vestniku

gtevilka: 00700-7/2(X)9
I)aturn: 3. junii (>16

Zupan Mestne obCine Maribor
Dr. Andrei Figtravec. s.r.


