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ZAPISNIK 
8. redne seje sveta KS Rova, ki je bila v ponedeljek, 25. 1. 2016, ob 19. uri v prostorih KS Rova 

(št. 1/2016) 
 

Prisotni: Brigita Rode, predsednica, Marjan Sušnik, podpredsednik, Simona Kočar, Marinka Kosmatin, Marko Limbek, Teodor Stupica 

Odsoten: Emil Rems 
 

Predsednica pozdravi navzoče in predlaga naslednji dnevni red: 

1. INVENTURA 

2. ODGOVORI NA DOPISE 

3. RAZNO 

 

Svet soglasno sprejme dnevni red in nadaljuje s prvo točko: 

Ad 1. Svet KS predlaga in potrdi tri člane inventurne komisije: Marjan Sušnik (predsednik), Simona Kočar (član), 

Marko Limbek (član). Na podlagi inventurnega izpisa (računovodstvo KS) in stanja denarnih sredstev komisija 

potrdi pravilnost stanja. Predsednica ugotovi, da je inventura za leto 2015 (na dan 31. 12. 2015) opravljena in 

potrjena. 

 

Ad 2. Prejeli smo štiri dopise: 

1. ZaVita d.o.o. nam je posredovalo okoljsko poročilo za OPPN Rova-jug, september 2015, na zgoščenki (CD). 

Poročilo bo pregledal Marko Limbek in nam ga na naslednji seji tudi predstavil. 

 

2. Občina Domžale nam je odgovorila na dopis glede neurejenih bankin in muld na cesti v Dolenje. Upravni organ 

za ceste občine Domžale je zadevo preučil na terenu in pripombe posredoval podjetju KPL d.d., ki po koncesijski 

pogodbi ureja in vzdržuje tudi omenjeno cesto. Podjetje bo odpravilo nepravilnosti takoj, ko bodo za to primerne 

vremenske razmere. 

 

3. Občina Domžale nam je sporočila, da bo zaradi napake pri izračunu vsem krajevnim skupnostim v mesecu 

januarju zmanjšana mesečna dotacija. 

 

4. Občina Domžale nam je posredovala odgovor na pripombe zbora krajanov glede poslovilne vežice. Opozorili 

smo jih na pomanjkljivosti (Zapisnik zbora krajanov, 23. 10. 2015), med drugim na nevarno stopnico, počasno 

kuhalno ploščo in njeno nefunkcionalno postavitev, zamakanje v objektu idr. Kuhalno ploščo bodo premaknili in 

jo zamenjali z indukcijsko, na stopnico namestili proti zdrsni trak, zamakanje v objektu pa so že odpravili. 

 

  



Ad 3. Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih (12. člen) in Pravilnika o plačilih oz. sejninah /…/ organov 

krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov predsednici in članom sveta za delo v svetu KS pripada sejnina (do 8 

sej na leto). V kolikor se člani sveta na podlagi 9. člena Pravilnika deloma ali v celoti sejninam odrečejo, morajo 

podpisati pisno izjavo. Po pogovoru tajništva KS z računovodstvom smo pridobili informacijo, da si večina KS v 

občini sejnine (in tudi dodatek za delo predsednika) izplačuje. Ker je svet KS na svoji prvi seji podal zgolj ustne 

izjave, predsednica predlaga ponovno razpravo in glasovanje. Po krajši razpravi predsednica predlaga glasovanje, 

in sicer za ali proti izplačevanju sejnin. Svet KS glasuje o predlogu in z enim glasom »proti« in petimi »za« predlog 

sprejme (Sklep 8. redne seje, 25. 1. 2016). Tajnica uredi formalnosti glede izplačil do naslednje seje. Predlog stopi 

v veljavo z naslednjo redno sejo. Višina sejnin je določena v Pravilniku.  
 

III. PLAČILO ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH, ORGANOV OBČINE TER ORGANOV KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI 

6. člen 

(1) Članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine, ki se 

izplača za udeležbo na seji. 

(2) Sejnina za posamezno sejo znaša:  

- za vodenje seje 1 % plače župana1 

- za udeležbo na seji, katerega član je 0,7 % plače župana
2
 

 

7. člen 

(1) Članom svetov krajevnih skupnosti in nadzornih odborov krajevnih skupnosti lahko pripada sejnina v višini, kot jo določa 6. 

člen pravilnika.  

(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v skladu s finančnimi možnostmi krajevne skupnosti in sklepom Sveta krajevne 

skupnosti dobi poleg sejnine tudi nadomestilo za opravljanje funkcije v višini največ do 5,8%
3 plače župana, podpredsedniku 

sveta krajevne skupnosti pa znesek največ v višini 2,9 % plače župana, kar velja tudi za člana sveta krajevne skupnosti, ki 

nadomešča predsednika sveta krajevne skupnosti v primeru, ko svet krajevne skupnosti nima podpredsednika.  

 

Opombe: 
1 24,76 bruto 
2 35,37 bruto 
3 do 205,16 bruto 

 

Seja se je končala ob 20. uri. 

 

Predsednica sveta KS Rova 

Brigita RODE 

 

Zapisala: 

Veronika Golob 


