
2 Stajerski'fEDNI Aktualno petek . 23. novembra 2018 

Spodnje Podravje • Koliko je stala lokalna politika V iztekajocem se mandatu 

Za obcinske svetnike ter clane odborov in 
Ceprav ima razdegenost Slovenije na 212 obCin(ic)veliko zagovomikov in ceprav je res, da se je marsikateri kraj veliko hitrej~ razvijal 
Cinskih upravah (terSkupnih obcinskih upravah). To dokazujejo zbrane stevilke; samo za sejnine obcinskih svetnikov in svetnic, Clanov 
milijona evrov v skupno 21 obCinah Spodnjega Podravja. 

Podrobneje 0 tem, koliko so po
rabili v kateri od obcin in za kaj (oz. 
za koga), pisemo v nadaljevanju 
(lanka. Vsi zneski, ki jih predstavlja
mo v (lanku, so bruto 1. 

V sedmih najvecjih 
obcinah porabili 
dober milijon evrov 

Najvec denarja za dele obcinskih 
svetov, nadzomih odborov in dru
gih komisij oziroma odborov so se
veda porabili v najvecjih obcinah: v 
Mestni obcini (MO) Ptuj, Siovenski 
Bistrici, Ormozu, Kidricevem, Mar
kovcih, Vidmu in Lenartu. 

V MO ptuj so v iztekajocem se 
stiriletnem mandatu tako skupno 
porabili za 29 svetnikov 221.069 
evrov (vkljucena so tudi letos pla
nirana sredstva za seje), v ta ·zne
sek pa so zajete se nagrade za dele 
odborov in komisij. Za dele NO so 
oz. bode do konca 2018 porabili 
3B22evrov. 

V Siovenski Bistrici so skupaj z 
letos planiranimi sredstvi za sej
nine 31 svetnikom placali .143.771 

evrov. K temu je treba pristeti se 
56.271 evrov za dele odborov in ko
misij, torej skupno 200.042 evrov. 

. Za dele NO pa je bilo v stiriletnem 
mandatu porabljenih 22.584 evrov. 

V Kidricevem je bilo za dele 17 
svetnikov placano skupaj z letos 
predvidenimi sredstvi 130.889 
evrov. Dodatno je bilo za dele ko
misij in odborov se 34.836 evrov, 
torej skupno 165.725 evrov. Za 
dele NO pa bo do konca letosnjega 
leta izplacano predvidoma 17.879 
evrov. 

V obcini Videm je bilo za dele ob
cinskega 5veta, komisij in odborov 
placanih (in se rezerviranih) 162.141 
evrov, za dele NO pa 16.781 evrov. 

V Ormolu so v zadnjem manda
tu izplacali (in rezervirali) 82.459 
evrov za sejnine 20 obCinskih sve
tnikov. Za dele odborov in komi
sij je potroseno dodatnih 19.432 
evrov, skupno torej 101.891 evrov. 
Za stiriletno dele NO pa je oz. bo 
zadostovalo 7.673 evrov. 

V Lenartu so stevilke zelo po
dobne: za 25 svetnikov je bilo na
menjenih 64.718 evrov, za dele 
komisij 37.327 evrov; skupaj torej 

102.045 evrov. Za dele NO v zad
njem mandatu pa je slo 20.067 
evrov • 

V obcini Markovci je za seje 11 
obcinskih svetnikov namenjeno 
skupno 89.530 evrov, za seje ob
cinskih odborov in komisij pa do
datnih 31.870 evrov. Za dele NO 
pa so skupaj z letos rezerviranimi 
sredstvi porabili 10.955 evrov. 

Pet obcin z zneski 
med 50.000 in 

• 100.000 eVri za 
svetnike 

Nekaj malega manj kot 100.000 
evrov so v iztekajocem se man
datu porabili za seje obCinskega 
sveta (14 Clanov) in vseh komisij v 
obcini Ma/sperk - 96.685 evrov. Za 
dele NO pa je oz. bo v stirih letih 
izplacanih 9.471 evrov. 

Na Hajdini so za seje 14 obcin
skih svetnikov ter dele odborov 
namenili v stirih letih skupno 
76.269 evrov, za deloNO pa borih 
3.889 evrov. 

Spodnje Podravje, Slovenija . Stavka policistov se ni obrodila sadov 

veckilometrske kolone vozil 

v kateri obCini se splaca 
biti svetnik 

Tako kot viSina izplacanih sejnin za delo obCinskega sveta se po 
obCinah razlikujejo tudi viSine nagrad oz. sejnin, kijih zasvoje (ne) 
delo prejmejo posamezni svetniki. Dalee najbolise so za prisostvovanje 
na sejah placani svetniki obCin Slovenska Bistrica in Starse. V 
Slovenski Bistrici namrec sejnina znaSa kar 203,10 evra, v Starsah 
pa svetniki prejmejo malenkost manj - 202,55 evra. Visoke sejnine 
imajo tudi v obCinah Lenart (180,50 evra) in v eni najmanjsih obCin, v 
Zavren, kjer sejnina znaSa 180,06 evra. 

Po drugi strani imajo nc:gniije sejnine v obCini Zetale, kjer svetnik 
prejeme za udelewo na seji 70,23 evra, v obCini Tmovska vas 74,28 
evra, v jUrSincih sejnina znaSa 83,50 evra, v Domavi pa 97,7q evra. 
V vseh preostalih obCinah se sejnine gibgejo med 100 in 159 em (vsi 
podatki so navedeni v tabeli). 

Tudi v obcini Star~e je stevilka 
podobna: za dele 13-Clanskega ob
cinskega sveta je 510 72.165 evrov, 
za dele odborov pa se 14.906 
evrov. Nagrade za dele NO so oz. 
bodo skupaj znesle 7.874 evrov. 

V obcini Gori~nica so za seje 
enajstihsvetnikov namenili 28.090 
evrov, dodatnih 31.870 evrov pa se 

za seje odborov in komisij. Za dele 
nadzomega odbora je skupno na
menjeno 5.642 evrov. 

Na Destmiku se je v stirih letih 
za seje obcinskega sveta nameni-
10 35.010 evrov, za seje odborov 
in komisij pa 18.725 evrov. Pode
ben znesek je sel tudi za dele NO: 
18.261 evrov. 

Podravje • Uredba 0 varstvu podatkov;, 

pred Gruskovjem niso nic neobicajnega Dobri mozje leto 
Zaradi Uredbe 0 varovanju osebnih podatkov 
nje »dobrih moz«. V izogib tezavam SO se ponekod Minuli ponedegek zjutraj SO na prometno najbog obremenjenih mejnih prehodih V driavi, Obreije in GrusKovje, 

slovenski polidsti zaceli stavkati. ob izstopu iz naSe driave yeCjih teiav zato ni bilo, ob vstopu pa so vozniki tovomih 
. 1 OJ ~ ... ... .. .... '" 
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komisij krepko cez dva milijona evrov 
, .. potem, ko je' »postal« obCina, paje tudi res, da lokalna politika stane. In to precej denarja, tudi ee odmislimo zupane in zaposlene v ob
,trazlienih obCinskih odborov in komisij ter delo nadzomih svetov je bilo v iztekajoeem se stiriletnem mandatu porabgenihkrepko eez dva 

Foto: CG 

V devetih obcinah 
• • za seJmne 

obcinskega sveta 
manj kot 50.000 
evrov 

V obcini Sredisce ob Dravi so za 
seje devetClanskega obcinskega 
sveta v stiriletnem mandatu name
,nili 28.287 evrov, za delo odborov 
in komisij za 19.920 evrov, skupaj 
torej 48.207 evrov. Za delo NO pa 
je oz. bo zadostovalo 5.330 evrov. 

DevetCIanski obcinski svet v 

37.220 evrov, za seje odborov 
in komisij .pa 4.241 evrov, skupaj 
41.461 evrov. Za deja NO je bilo iz
placano 9.852 evrov. 

V Podlehniku so za seje obcin
skega sveta (sed em Clanov) na
menili 17.938 evrov, za seje odbo
roy in komisij pa se 11.534, skupaj 
29.472 evrov; Za delo NO je slo 
14.300 evrov. 

Tudi Sveti Andraz za seje obcin
skih svetnikov ni porabil veliko; 
v stirih letih vsega skupaj 23.086 
evrov, za deja komisij in odborov 
pa 4.332 evrov. NO je dobil placilo 
v visini 12.028 evrov. 

V Trnovski vast so bili se skro-
Jursincih je v zadnjem mandatu mnejsi; za deja obcinskega sveta 
porabil za seje obcinskega sveta in in vseh odborov oz. komisij so v 
seje vseh odborov ter komisij borih celem mandatu porabili 22.363 
29.251 evrov. Za deja NO pa je na- evrov. Za deja NO pa so namenili 
menjeno 9.722 evrov. 

V Dornavi so za sejnine obcin
skega sveta porabili podoben 
znesek: 24;993 evrov, za odbore in 
komisije pa dodatnih 5.772 evrov, 
torej skupno 30.765 evrov. Za deja 
NO je bilo namenjeno 12.338 evrov. 

V Svetem Tomazu je bilo za sej
nine osmihsvetnikov riamenjeno 

5.172 evrov. 
V Zavrcu so za seje obcinskega 

·sveta porabili 20.212 evrov, za deja 
odborov in komisij pa dodatno 
se 12.134 evrov, kar znese skupaj 
34.676 evrov. Ciani NO so v zad
njem mandatu prejeli 20.496 eYrov. 

Podobno je v tetalah; za seje 
obcinskega sveta je porabljeno 

se en nesmisel, zaradi katerega se porajajo dileme 

Poraba sredstev za delo obCinskih svetov, odborov 
in komisij v letih od 2105 do 2018 v evrih 
Obcina 

I 
Sejnine (obcinski svet, 
komisiJe in odbori) 

Sejnine Nadzornega 
odbora 

Visina sejnine za 
redsednika NO 

Visina sejnine za 
svetnika 

MOPfuj 221 .069 33.322 210.00 152,.33 
Hajdina 76.269 3.889 119,00 159,72 
Stam 72.1~ 7.874 202;55 ~O2,~ 
Kidrirevo 165.725 17.879 117,36 156,48 
MajAperk 96.685 9.471" 138,89 133,68 
Siovenska Bistrica 200.042 22.584 152,30 203,10 
Lenart 102.045 20.067 180,50 180,50 
Oestmik 53.285 18.261 323,00 135,00 
Sredi!te ob Oravi 48.207 5.330 101,30 130,20 
JUrSinCl 29.251 9.722 83,50 83,50 
Sveti Tomaz 41.461 9.852 101}30 13Q,~ 
Ormoz 101.891 7.673 125,20 140,80 
Ocrnava 30.765 12.338 75,20 97,70 
Gori~nica 59.960 5.642 81,00 130,20 
Markovcl 13124? 10.955 173,60 151,90 
Podlehnik 29.472 14.300 128,62 128,62 
Svetl Andrat 27.418 12.028 167,20 154,34 
Tmovskavas 22.363 5.172 46,30 74,28 

"Idem 162.141 16.781 119.87 1~,01 

Zavrc 34.676 20,496 180,06 180,06 
~etale 32.230 3.010 49,20 70,23 

Vir: obCine 

*Vsi zneski v tabeli SO bruto 1. V skupne zneske je zajeta tudi predvidena poraba sredstev za leto 2018. 

(vkljucno z letom 2018) 20.096 32.230 evrov. Za deja Nadzornega Eva Miloslc, Monika HOlVat, 
evrov, za deja odborov oz. komi- odbora pa je slo iz proracuna sku- Mojca Vtic, Mojca lem/jaric in 
sij pa se 12.134 evrov, skupaj torej paj 3.010 evrov. Dienana I(metec 

ploh ne bi smeli posiljati vabil otrokom 
'. (EU), kije v veljavo stopila maja letos, so v stevilnih obCinah in zavodih postavljeni pred dilemo, kako povabiti otroke na decembrsko obdarova
:~loCili, da otrokom letos osebnih vabil na dom ne bodo posiljali. Kar je, sodec po odgovoru informacyskega pooblaScenca RS, edina pravilno. 


