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Spodnje Podravje • Lokalna politika ni poceni 

Koliko stanejoseje obcinskih politikov 
Izvollenl predstavniklljudatva v lokalnem okolju soza svoje delo plaeanl; enl dobro, drugl manj dobro, All sl nagrade ozlroma sejnlne zasluZljo, je 
ie drugo vpraianje, 0 katerem ne bomo razpravljall. Po zbranlh podatkih pa je jasno, da je obClnska polltlka (gre Izkljucno za izplaclla sejnln) v 22 
obCinah Spodnjega Podravja lanlstala skupno 514.474 evra. 

Razlike v visini sejnin, ki jo 
v posameznih obeinab prej· 
mejo svetniki, so neverjetno 
velike; najnizja znaA3 namrec 
komaj 38, 69 evra (v Trnovski 
vasi), najvisja pa kar 197 evrov 
(v Slovenski Bistrici)! 

Kolikoso svetniki plaeani 
za izredne in korespondenene 
seje, koliko denarja gre za seje 
obCinskib odborov in komisij, 
kaksne so nagrade za delo CIa· 
nov in predsednikov nadzor· 
nih odborov, pa tudi, koliko 
denarja gre za delovanje sve· 
tniSkih skupin (kjer pac so), 
pa v nadaljevanju Clanka. 

Sveti Andrai 

Nagrade svetnikom in clanom 
delovnih teles predvidenih 
63.700 evrov, realiziranih pa 
je bilo 59.738,66 evra. Sred· 
stva na tej postavki vkljucujejo 
izplaeilo svetnikom za udelei· 
bo na rednih. sejab mestnega 
sveta, izrednih sejab mestnega 
sveta in na sejah odborov ter 
komisij in izplacilo zunanjim 
Clanom odborov za udeleibo 
na odborih mestnega sveta. 
Za seje NO je bilo v letu 20\3 
predvidenih 9.582 evrov, rea· 
liziranih je bilo 9.406,68 evra. 
Sredstva na tej postavki vkljuc 

eujejo izplaeila Clanom nad· 
zornega odbora za udeleibo 
na seji odbora ter izplaeila za 

Sejnina za udeleibo na redni izvedbo nadzora po programu 
seji obcinskega sveta znaSa za dela ali sklepu nadzornegaod· 
svetnika obCine Sveti Andrai bora, se dodatno pOJasnJuJeJo 
17613 evra bruto za udeleibo v strokovnih slulbab MO Ptuj. 
na lzredni seji p~ 201,30 evra Za delovanje vseh 10 svetrti· 
bruto, medtem ko· sejlline za skih skupm mestnega sveta Je 
korespondencno sejo ne po- bilo v letu 20\3 n:unenJenih 
znajo. Clan nadzornega odbo- 43.816.67 evra, realizlranih pa 
ra obCine prejme za udeleibo Je bilo le 15.109,04 evra. Sve· 
na seji 176,13 evra bruto, sejni. trtiska skupina LOS je prejela 
na za udeleibo na seji za pred· 8.908,10 evra, porabila 491,37 
sednika NO pa znasa 201,30 evra, svetn,iska skupina SDS je 
evra bruto. prejela 11.551,76 evra, realizi· 

V letu 20\3 je bilo za seje rala 4.159,62 eyra, sVelniSka 
obcinskih svetov namenjenih skupina Zeleni Siovenije in 
5273,99 evra, za seje obcinskih Mladi in upokojenci za delov· 
odborov in komisij 3728,09 na mesta je prejela 1898,77 
evra, za seje NO pa 5487,87 evra, porabila 1.168,37 evra, 
evra. V obeini Sveti Andrai za svetniSka skupina SD je pre· 
delovanje svetrtiskih skupin jela 7.588,79 evra, porahila 
ne zagotavljajo posebnega de· . pa 3.803,85 evra, svetrtiska 
narja v proraeunu, pray takQ skupina DeSUS bi lahko pora· 
nimajo proraeunske postavke bila 5.783,89 evra, porabila je 
za morebitno zunanjo strokov· 2995,39 evra, svetniska sku· 
no pomoi: in svetovanje sve· pina N.Si je prejela 1.313.04 
tniskim skupinam. evra, porabila je 751,68 evra, 

svetniska skupina SLS je pre· 
jela 3.049,60 evra, porabila 

.. .. 682,40 evra, svelniSka skup~ 
V obc~ HaJdma, posame· na Zares je prejela 2.776,28 

zm sve.tnik za udelezbo na reo evra, porabila 109,97 evra, 
dm seJI sveta obCme preJme svetniska skupina SM5-Zeleni 
15.~,75 evra bruto, na Izredm . je prejela 946,44 evra, porabi· 
seJ! 38,94 evra bruto, za kor~. la pa 946,39 evra. Ie svetrtiska 
spondencno seJo pa placila m. skupina Zeleni Siovenije in 
Clan nadzornega odbora obcl' Mladi in upokojenei za nova 
. ne za udeleibo na seji prejme delovna mesta je v okviru pre. 
77,87 evra bruto, seJnma za jetib fmancnih sredstev v lem 
predsednika NO po seji ~aSa 2013 namenila 480 evrov za 

Hajdina 

116,91 evra bruto. SkupaJ Je.. , ki' d" 
bil 

. b" kih stro .. ovno pomoc, JO nu IJO o za seJe 0 ~lflS svetov, ... . 
. b" kih db . organtzaclJe oz. posamezm· 

za seJe 0 ems 0 orov m ki M . tnik 
k 

... ( .. I' .. estntmsve om se na 
omlSlJ mmaJo ocene eVI' . ilnik' kr" I 

d ) I tu 2013 . osnovl pray a po lvaJO e 
ence v e namenJ<-.. 'k' ki . d' 
'h 21 48831 b t ttslt stro, I, so v neposre m 

fit . I evra ruo,za . dl . 
se'e NO pa 1030,15 evra. povezavI Z e. ovan!e~ me· 

J stnega sveta: pIsarmski mate· 

MOPtuj 
Mestni svetnik za udelezbo 

rial in storitve, placilo postnih 
in telekomunikadjskih stori· 
tev, narocnine za uradni list in 

na redni seji rnestnega sveta strokovno literamro, stroskov 
prejrne 147,62 evra bruto, za zaizobraievanja,najernnineza 
udeleibo na izredni seji pa uporabo prostorov, strokovne 
24,60 evra bruto, za sveeane pomoei, ki jo nudijo organiza· 
in dopisne seje mestnega seta cije oz. posamezniki in placilo 
ter nadaljevanje seje plaeila . stroskov za slike z obeani. Mo
ni. Sejnina za clana NO lDaSa rebitna neporabljena financna 
132,55 evra bruto po seji, za sredstva se svetnikorn oz. sve· 
predsednika pa 220,91 evra trtiskim skupinarn v proraeun 
bruto po seji. Za leto 2013 je tekoeega leta razporedijo z 
bilo na proraeunski postavki rebalansom proracuna. 

Ormoi 
V obCini Ormoi sejnina sve· 

trtika za udeleibo na redni seji 
obcinskega sveta znasa 136,91 
evra, za izredno sejo pa 91,27 
evra bruto. Sejllin za dopisne 
seje svetn,iki nimajo. Visina 
sejnin za predsednika in Clane 
NO je enaka. Do tri ure 50je 
se jim sejllina obraeuna v vre· 
dnosti 106,48 evra bruto. Vsa· 
ka naslednja polna ura sejnine 
za NO znaSa 30,42evra bruto .. 
Kot 'ie povedal vodja oddelka 
za fmance obCine Ormoi Mir· 
ko Serod, so lani za sejnine ob
einskih svetov namenili 20.042 
evrov, za seje obcinskih odbo
roY in komisij 3.766 evrov in 
za seje NO 2.474 evrov. V tern 
znesku niso zajeta sredstva, ki 
so jih CIani NO prejeli za opra· 
vljene preglede. 

Za delovanje svetniskih sku· 
pin je obcina Ormoi v lem 
2013 izplaCala 15.632 evrov . 
V ta znesek so vsteti stroski 
prostorov oziroma pisam za 
potrebe delovanja svetniskih 
skupin (ogrevanje, elektrika, 
odvoz smeti, voda), pisarniski 
material, telefonski stroski, 
dostop do interneta, popravi· 
la opreme, plaeilo najemnine 
za poslovni prostor, tiskarske 
storitve, placilo pogodbene· 
ga dela za opravljanje admi· 
nistrativnih nalog za potrebe 
svetniskih skupin ' ter nakup 
opreme (tabliCni in prenosni 
raeunalniki). Stroskov za zuna· 
njo strokovno pomoe in sveto
vanje svemiskim skupinam ali 
svetnikom obCina Ormoi lani 
ni beleiila. 

SredisCe ob Dravl 
V obCini Sredi!Ce ob Dravi 

sejllina svetnika za udelei· 

bo na redni seji znasa 114,27 
evra, na izrednj pa 76,18 evra 
bruto. Sejnine za dopisne seje 
se ne izplaeujejo. Tako kot v 
Ormolu irnajo tudi v Sredi· 
SCu predsednik in ciani NO 
za sejnine enake postavke. Ce 
seja traja do tri ure, so upra· 
viceni do sejnine v znesku . 
98,75 evra bruto. Za vsako 
nadaljnjo polno uro sejnina 
znaSa 28,21 evra brUlo .• Za 
seje obCinskih svetov smo lani 

. porabili 5.029,39 evra, za seje 
obCinskih odborov in komisij 
4.506,16 evra in za seje NO 
3.904,18 evra,' je povedal lU' 
pan Jurij Borko. Delovanja 
svetniskih skupin obcina Sre· 
diSCe ob Dravi ne sofmancira, 
pa tudi storitev zunanje stro

. kovne pomoei za svetovanje 
svetnikom ali svetniSkim sku· 
'pinam niso beleiili. 

Sv. Tomai 

Gorisnica 
Znesek sejnine za udelel· 

bo na redni seji obCinskega 
sveta v obcini Gorisniea zna· 
sa 126,97 evra bruto. Sejnina 
za izredno sejo je 63,48 evra 
bruto, za dopisne seje sejnin 
ne izplacujejo. Bruto znesek 
sejlline za Clana NO je 56,43 
evra, za predsednika NO pa 79 
evrov beuto, 

Za seje obCinskih svetov je 
obCina Gorisniea v letu 2013 
namenila 6.849,69 evra, za seje 
obcinskih odborov in kornisij 
5.699,26 evra in za seje NO 
948,98 evra. Delovanja sve· 
tniskih skupin ne financirajo, 
pray tako ne morebitne zuna· 
nje strokovne POmoci svetni· 
kom ali svetrtiskim skupinam. 

Dornava 
Zupan obeine Dornava Raj· 

ko Janiekovic je pojasnil, da v 
. . '" njihovi obCioi sejnina svetni· 

V ObCllU Sv. Tomaz seJlUna ka za udeleibo na redni seji 
enega ~e~ika ,:za udelelbo obcinskega sveta znaSa 83,87 
na r:dIU SCJI obcmskega svet: evra bruto. lzrednih sej v tern 
znasa 126,97 ~v"':. za udelez· mandatu niso imeli in jih po 
bo na Izredm seJ! pa 84,64 besedah zupana niti ne na. 
ev~. br~to .. Za doplsno. seJo meravajo imeli. Sicer pa neto 
sCJlUn mmaJo. znesek sejnine za izredno sejo 

ViSina sejllin predsednika obeinskega sveta v· Dornavi 
in clanov NO Je enotna. Zna· po svetniku znasa 50 evrov. 
sa 98,75 evra bruto. Kot je Bruto znesek v tern primeru 
pojasnila direktorica uprave bi bil okrog 64 evrov. Sejnin 
obeine Sv. Tomai Zinka Hart· za dopisne seje ne izplacujejo. 
man, so lani iz obCinskega Druto znesek sejlline za Clane 
proraeuna za seje obCinskih NO znaSa 51,61 evra, za pred· 
svetov namenili 6.728 evrov, sednika NO pa 64,52 evra. V 
za seje obcinskih odborov in proraeunu 2013 je bilo za seje 
kOmisij 1.998 evrov in za seje obCinskih svetov namenjenih 
NO 2.335 evrov. Thdi pri Sv. 5.934 evrov, za seje obein· 
Tomaiu delovanja svetrtiskih skih odborov in komisij 2.455 
skupin ne financirajo, pray evrov in za seje NO 3.708 
tako ne morebitne zunanje evrov. Delovanja svetniskih 
strokovne pornoCi svetnikorn skupin in morebitne zunanje 
ali svetniskim skupinam. strokovne pomoei svetnikom 

ali svetniskim skupinam v ob
riill Dornava ne financirajo. 

Juriinci 
.V obcini JUrSinei maSa sej

nina svetnika za udeleibo na 
redni seji obcinskega sveta 
81,47 evra bruto. Znesek sejni· 
ne za udeleibo na izredni seji 
je 63,49 evra bruto, za dopisne 
seje sejnin ne izplaeujejo. Cia· 
ni NO za udeleibo na seji prej
mejo sejnino v znesku 46,55 
evra, predsednik NO pa v zne· 
sku 81,47 evra bruto. Za seje 
obCinskih ;"erov je bilo lani 
namenjenih 4.408,60 evra, za 
seje obeinskih odborov in ko
misij 2.886,10 evra in za seje 
NO 2.646,78 evra,' je povedal 
direkror obCinske uprave Dra· 
go SlametSak in Qodal, da tudi 
pri njih delovanja svetniskih 
skupin iz obcinskega proraeu· 
na ne soflOancirajo, pray taka 
ne financirajo zunanje stro-

. kovne pomoei svetnikorn ali 
svetniskim skupinam. 

Videm 
Obeinski svet obcine Videm 

steje 17 Clanov obeinskega 
sveta, Ii na redni seji prejme· 
jo sejllino,. ki znasa 5 % bruto 
zupanove place, in sicer bru
to 152,12 evra in neto 117,89 
evra. Na izredni seji prejmejo 
sejnino, ki znaSa 2 % bruto 
iupanove place, to je bruto 
60,85 evra in neto 47,16 evra. 
Za korespondencne oziroma 
dopisne seje sejnin ne dobijo. 

V nadzornem odboru obei· 
ne Vidern je pet clanov. Sejni· 
na enega Clana NO je 3 % bru· . 
to iupanove place, kar znaSa 
bruto 91,27 evra in neto 70,73 
evra. Sejnina predsednika NO 
je izplacana v visini 4,5 % bru· 
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to iupanove place, to je bruto 
136,91 evra, neto pa 106,10 
evra. 

V lanskem lem je obeina 
Videm za seje obeinskega sve· 
ta, odborov, komisij oziroma 
vseh deJovnib teJes v obCini, 
razen nadzornega odbora, 
namenila 39.069,33 evra, za 
seje NO pa je bilo v lem 2013 
namenjenih 4.691,80 evra. Za 
deJovanje svetniskih skupin 
je bilo namenjenib 4.240,79 
evra, znnanje strokovne po
moei in svetovanj za svetniske 
skupine in svetnike pa ni bilo. 

Destrnik 
Sejnina na Destrniku zoaSa 

135 evrov bruto, zraven je tre· 
ba pristeti 8,85 % prispevka za 
pokojninsko in invalidsko za· 
varovanje, za izredno sejo pa 
81 evrov plus prispevek za po
kojninsko in invaJidsko zavaro
vanje. Za korespondenene seje 
sejnin ne izplaeujejo. 

Ciani nadzornega odbora 
prejeUiajo 81 evrov, predse· 
dnik pa 323 evrov bruto, k 
znesku pa je treba priSteti ie 
omenjeni prispevek. 

Za seje obCinskib svetov so 
skupaj porabili 8.320 evrov, za 
seje obCinskib odborov in ko

. misij pa 50 6.250 evrov. Za seje 
NO je bilo namenjenib 6.450 
evrov. Za deJovanje svetniskih 
skupin ter strokovno pomoe 
in deJovanje niso porabili nie . . 

Trnovska vas 
V Trnovski vasi sejnina ene· 

ga svetnika za redno sejo zna· 
sa 38,6gevra, za izredno pa 
18,87 evra, za korespondene· 
ne seje sejnin ne dobivajo. 
Sejnina za Clana nadzornega 
odbora znaSa 18,87 evra, med· 
tem ko predsednik prejme 
22,65 evra. V lanskem lem 
so za seje obCinskih svetov 
namenili 1.120 evrov, za seje 
obeinskih odborov in komisij 
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pa 50 dodatrtih 723 evrov. Za 
sejnine NO je bilo namenje· 
nih 254,69 evra. Vsi omenjeni 
zneski so bruto. Za deJovanje 
svetniskih skupin in zunanjo 
strokovno pomoc svetnikom 
niso namenjali fmanenib 
sredstev. 

Zavre 
Sejnina enega svetnika za 

udeJeibo na redni seji obein· 
skega sveta znaSa 7 % fupano
ve place, ee bi fupan funkdjo 
opravljaJ poklicno, enako je 

. za udeJeibo na izredni seji, ta 
znaSa 191,73 evra bruto. Sejni· 
ne za udeleibo na korespon· 
denCni seji obeinskega sveta 
ne izplaeujejo. Sejnina za elana 
obeinskega NO je 4% fupano
ve place, kar znaSa 109,56 evra 
bruto. Sejnina za predsednika 
NO znaSa 5 % zupanove place, 
to je 136,94 evra. V lem 2013 
je bilo za seje obCinskih sve· 
tOY namenjenib 8.155,10 .evra. 

V lanskem !em je bilo za seje 
obCinskih odborov, komisij 
namenjenih 2.939,24 evra, za 
seje NO pa 3.600,29 evra. Za 
deJovanje svetniskih skupin in 
morebitno strokovno POffiOC 
zanje niso namenili sredstev. 

Majsperk 
.Sejnina enega svetnika za 

udeJezbo na redni seji ob
einskega sveta znaSa 144,68 
evra bruto, za izredno sejo 
pa 109,95 evra bruto, kore· 
spondenena seja ni plaCana. 
Sejnina za Clana obeinskega 
NO znaSa 124,42 evra bru· 
to, za predsednika pa 138,89 
evra bruto. V lanskem lem je 
bilo za seje obCinskih svetov, 
obeinskih odborov in komisij 
namenjenib 24.000 evrov, za 
seje NO pa 2.000 evrov. Za 
strokovno svetovanje svetni· ' 
kom ter za deJovanje svetni· 
skih skupin sredstev niso ime· 
Ii predvidenib. 
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Podlehnik Cirkulane 
V Pod!ehniku seJnma za Sejnina za udeJeibo na 

enega svetnika zoaSa 128,62 redni seji obeinskega sveta 
evra, za izredno sejo pa 51,45 znaSa 84,65 evrov, na izredni 
evra, za korespondenene seje pa 56,43 evrov, za korespon· 
""jnin ne izplaeujejo, saj tega deneno . sejo sejnine ni. Sej· 
nimajo v pravilniku opredeJje· nina za elana obCinskega NO 
nega: Sejnina za elana obein- znaSa 56,43 evrov,.za predse· 
skega NO znaSa 102,89 evra, dnika pa 84,65 evrov. Za seje 
za predsednika pa 128,62 obeinskih svetov je bilo v Ian· 
evra. V lanskem lem so za seje • skem lem skupno namenjenih 
obeinskih svetov in komisij 3.409 evrov, za seje obCinskih 
skupaj namenill 9.500 evrov, odborov in komisij pa 3.374 
za seje NO pa 4.680 evrov. . evrov. Za seje NO so skupno 

Zetale 
V ZetaJah sejnina za redno 

sejo zoaSa 64,52 evra bruto, 
medtem ko za izredno 51,61 
evra. Za korespondenene seje 
sejnin ne izplaeujejo. Sejnina 
za Clana NO znaSa 38,71 evra 
bruto, za predsednika 45,16 
evra. Za seje obeinskih svetov 
so lani namenill 2.600 evrov, 
50 dodatrtih 4.200 evrov pa 

Iiamenili 1.582 evrov, med· 
tem ko za deJovanje svetniskih 
skupin in zunanjo strokovno 
pomoe svetnikom niso name· 
njali sredstev. 

Siov. Iistrica 

-
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~ za seje obeinskih odborov 
~ in kOmisij. Za seje NO v lan· 
~ skem lemniso namenili nie ! sredstev, ker se v lanskem lem 
~ nadzorniki niso sestali. Thdi 

Sejnina za svetnika v obCini 
Siovenska Bistrica maSa 197 
evrov, za izredno sejo pa 129 
evrov. Syetniki so plaeani mdi 
za korespondenene seje, in si· 
cer enako kot za redno sejo. V 
letu 2013 je obCina za sejnine 
namenila 40.845 evrov. 

Za seje obeinskih odborov 
in komisij je bilo v !em 2013 
porabljenih 15.592 evrov. 
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Obana 

Siovenska 
Bistrica 
Zavrf 
Svetl Andrai v 
Sovenskih goricah 
Makole 
Hajdlna 
Vldem 
Kidrifevo 
MO Ptuj 
Majiperk 
Polj~ne 

Onno% 
Destmik 
Podlehnlk 
Goriinlca 
Svetl TomeZ 
Sredlifeob 
Dravi 
Markovci 
Clrkulane 
Domava 
Juriinci 

[Zetale 
Trnovska vas 

Vsl zneskl SO bruto. 

I 

Vlilna sejnlne za 
svetnlkalco za 
seje obflnskega 
sveta v€ 

196,83 

191,73 
176,13 

169,29 
155,75 
152,12 
152,12 
147,62 
141,00 
141,07 
136,91 
135,00 
128,62 
126,97 
126,97 
114,27 

95,23 
84,65 
83,87 
81,47 
64,52 
38,69 

, 

. ..., 
Vlilne sejnlne 
za flana In 
predsednlka NO 
v€ 

98,41 I 147,62 

T 109,56 1 136,94 
I 176,13 1 201,30 

84,64 1112,86 
17,87 J.116,91 
91,27 1 136,91 
68,45 1 114,09 

132,55 I 220,91 
124,42 1 138,89 

42,32 1 84,64 
106,48 (vsi) 

81,00 I 323,00 
102,89 I 128,62 

56,43 I 79,00 
98,75 (vsi) 

98,75 (vsi) 

112,86 I 169,28 
56,43 I 84,65 
51,61 1 64,52 
46,55 I 81,47 
38,71 1 45,16 
18,87 I 22,65 

~' 
n';lOOI. 

·"V. 
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- ................. t\(} • 

Vliina Izpla~nlh Skupno Izpla~no 
sredstevza za VBe Bele OS, NO; 
delovanje ociborov In komIsij 

svetnliklh sku pin .... delovanje 
avetnliklh akupln 

38.565,00 97.701,00 

· 14.694,63 

· 14.489,95 

· 19.242,00 

· 22.518,46 
4.240,79 48.001,92 
5.048,40 48.533,24 

15.109,00 84.254,38 
· 26.000,00 

7.519,40 31.455,00 
15.632,00 41.914,00 

· 21.020,00 
· 14.180,00 

· 13.497,93 

· 13.439,73 
· 39.041,18 

4.663,68 26.187,68 
· 8.365,00 

· 12.097,00 

· 9.941,48 
· 6 .. 800,00 

· 2.097,69 
Vir. obfine Spodn). PodmVjj 

za svetovanje oziroma str<r 
kovno pomoe niso porabill 
sredstev . 

KidriCevo 
Sejnina za enega svetnika 

obeine Kidrieevo za udeJei· 
bo na redni seji obCinskega 
sveta znasa 5 odstotkov zupa· 
Dove place, kar pomeni brulO 
152,12 evra, neto pa 117,89 
evra. Sejnina svetnika za izre· 
dno sejo je bruto 91,27 evra, 
neto pa 61,60 evra, medtem 
ko za korespondenene seje 
nimajo sejnin. Za elana ob
einskega NO je sejnina bru· 
to 68,45evra, neto pa 53,05 
evra, za predsednika NO pa 
b~uto 114,09 evra ali 88,42 
evra. V lanskem lem 2013 so 
za . seje obCinskih svetov na· 
menili 31.521,84 evra, za seje 
obCinskih odborov in komisij 
7.524,64 evra, za seje NO pa 
4.438,36 evra. Za deJovanje 
svetniskih sku pin so namenili 
5.048,40 evra preko sofman· 
dranja politienih strank, za 
zunanjo strokovno pomoc in 
svetovanje svetniskim skupi· 
nam ali svetnikom pa lani niso 
porabili nie sredstev. 

Markovcl 

Bistriski CIani NO za seje 
prejmejo 98 evrov, predsednik 
NO pa 148 evrov. Skupno so 
za sejnine NO v lanskem !em 
izplaCaJi 2.699 evrov . 

Za deJovanje svetniskih sku· 
pin so v Siovenski Bistrici lani 
porabill 38.565 evrov, za stro
kovno pomoe in svetovanje pa 
nie. 

Makole 
Svetniki v makolski obcini 

prejmejo za enD sejo pribJizno 
167 evrov. Za prisotnost na iz· 
redni seji prejmejo po 84,64 
evra. Za korespondencne seje 
svetniki niso plaeani. Sknpno 
je lani obeina za obeinske seje 
namenila 11.750 evrov. Zaseje 
obeinskih odborov in komisij 
so v Makolab porabili skoraj 
6.000 evrov. 

Clani NO v Makolab prej
mejo za sejnino odbora 84,64 
evra, predsednik prejme 113 
evrov, skupaj pa je lani slo za 
te namene 1.492 evrov. 

Za delo svetniSkih skupin 
!ani v Makolab niso porabili 
niti evra, pray tako ne za stro
kovno pomoe in svetovanje. 

Poljeane 
. Sejnina za udeJeibo na reo Sejnina za poljCanske svetni. 

dni seji obeinskega sveta Je na ke ZDaSa 141 evrov po svetn!. 
svetnika 95,23 evra bruto, seJ' ku za izredno sejo 84,64 evra, 
nina za izredno sejo je 63,48 ko~espondenene seje pa niso 
evra brulO, medtem ko s.:J' plaeane. V obeini PoljCane so 
nin za korespondeneno seJo lani za sejnine obeinskega sve. 
nimajo. Za clane obeinskega ta nameilili 17.743 evrov, za 
nadzornega odbora je ~jni. seje obeinskih komisij in od. 
na 112,86 evra bruto, seJnma . borov pa 4.893 evrov. 
zi predsednika NO je 169,28 . Ciani obCinskega NO v 
evra bruto. . . Poljeanab za seje prejmejo 42 

Za seje obCinskih svetov Je evrov, predsednik pa 84,64 
bilo skupaj s seJam! deJov~iIl evra. Skupno so za sejnine NO 
teles OS, odborov 10 kOm1S!J porabili lani manj kot 1300 
v lanskern lem namenjenib . evrov. 
15.524 evrov, vendar v ta zne· Za delo svetniskih skupin so 
sek niSo zajete nagradeZup~a lani v Poljeanah namenili 7.519 
in obeh podzupanov. Za ~Je evrov (za strokovno pomoc in 
obCinskih odborov, kOIDlS!J so svetovanje pa niti enega evra2. 
lani namenili 6.000 evrov, za Moles Zem/Jarfc, 
delovanje poslanskih skupin Patrlc/Ja Kovaeec:. 
pa 4.663,68 evra, od tega 600 Moles vtlc, 
evrov za zunanjo strokovno MII/da Goznlk, 

• .. Martin Ozmec pomoc m svetovanJe. 


