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Na podlagi 7. odstavka 34a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 
s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 
6/02 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________ 
sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
O VIŠINI IN NAČINU DOLOČANJA SEJNIN IN DRUGIH PREJEMKOV ZA ČLANE 
MESTNEGA SVETA, ZA ČLANE DELOVNIH TELES MESTNEGA SVETA, ZA ČLANE 
DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER ZA ČLANE SVETOV KS 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 

(1) S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev sejnin in drugih 
prejemkov članov mestnega sveta, članov delovnih teles mestnega sveta ter članov 
drugih organov Mestne občine Nova Gorica, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih 
imenujeta mestni svet ali župan. 

 
2. člen 

 
(1) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če 
funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo 
opravljajo nepoklicno. 
 
(2) Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega  sveta ter članom 
drugih organov, ki jih imenuje mestni  svet  ali župan in članom nadzornega odbora in 
volilne komisije ter članom svetov KS pripadajo nagrade za njihovo delo v obliki sejnine. 
Nagrade se oblikujejo na podlagi tega pravilnika. 
 
 
II.     VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD OZIROMA SEJNIN 

 
 

1. Določanja nagrade oziroma sejnine članu mestnega sveta 
 

3. člen 
 

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana mestnega sveta je nagrada oziroma sejnina za 
udeležbo na seji mestnega sveta ali seji delovnega telesa mestnega sveta. 
 
(2) Osnova za izplačilo sejnin članom mestnega sveta je mesečna bruto plača župana za 
poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo (v nadaljevanju: plača 
župana). Merila za izplačilo pa so naslednja:  

-        vodenje seje mestnega sveta 14 % plače župana, 
-        udeležba na redni seji mestnega sveta 12,5 % plače župana, 

 



-        udeležba na izredni in nadaljevalni seji mestnega sveta 2 % plače       
         župana,    
-        vodenje seje delovnega telesa mestnega sveta 4 % plače župana, 
-        udeležba na seji delovnega telesa mestnega sveta 3 % plače župana, 
-        vodenje svetniške skupine 2% plače župana 
 
 

     2.   Določanje nagrade oziroma sejnine članu nadzornega odbora 
 

4. člen 
 

(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi sklepa o imenovanju 
pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji oziroma se oblikuje 
glede na opravljeno delo ter znaša: 
 
(2) Naloga: 
 – izvedba nadzora zaključnega računa in proračuna po programu in sklepu NO 5   
    % plače župana  
– izvedba nadzora neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (oddelki     
   občinske uprave, KS, javni zavodi) po programu in sklepu NO 4 % plače župana 
– izvedba nadzora drugih prejemnikov sredstev iz proračuna (društva in ostali) po     
   programu in sklepu NO 3 % plače župana  
-          sejnina za vodenje seje NO 6 % plače župana 
-          sejnina za udeležbo na seji NO 5% plače župana 
-          sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta na podlagi vabila sklicatelja    
           5% plače župana 
 
 
     3. Določanje nagrade oziroma sejnine članu sveta krajevne skupnosti 

 
5. člen 

 
(1) Predsednikom sveta KS pripada glede na opravljeno delo na področju delovanja KS 
nagrada v obliki sejnine za vodenje seje sveta KS v višini 3% plače župana, članom sveta 
KS za udeležbo na seji sveta KS pa 1,5 % plače župana. Če član sveta KS vodi sejo 
sveta KS, mu pripada sejnina v višini 3% plače župana. 
 
 
    4. Določanje nagrade oziroma sejnine članu drugih organov 

 
6. člen 

 
(1) Članom drugih organov, ki jih imenujeta mestni svet ali župan pripada nagrada v obliki 
sejnine za udeležbo na sejah organov (komisije, odbori, sveti, strokovne in delovne 
skupine). 
 
(2) Merila za izplačilo sejnine so naslednja:  

-      udeležba na seji delovnega telesa mestnega sveta, razen upravičencem iz     
       3. člena tega pravilnika, 2,5 % plače župana, 

      -     predsedovanje oziroma vodenje seje organa 3 % plače župana,  
-      udeležba na seji organa 2 % plače župana, 
-      predsedovanje oz. vodenje uredniškega odbora 2,5 % plače župana, 
-      udeležba na seji uredniškega odbora 1 % plače župana. 

  

 



(3) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo za 
opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nagrade v 
skladu z veljavnimi predpisi. 
 
 
III.    DRUGI PREJEMKI 

 
7. člen 

 
(1) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do 
povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa ter za opravljeno službeno pot, ki je 
povezana z opravljanjem funkcije, če sami tako želijo. Strošek se povrne v skladu s 
predpisi.  
  
(2) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do 
dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če sami tako želijo.     
 
(3) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do 
povračila stroškov prenočevanja, ki nastane na službeni poti, če sami tako želijo. Strošek 
prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.   

 
8. člen 

 
(1) Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika, razen povračila stroškov prevoza za 
prihod na sejo organa, uveljavljajo občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena 
tega pravilnika na podlagi naloga za službeno potovanje. 
 
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. V 
kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske 
uprave.  
 
 
IV.     NAČIN IZPLAČEVANJA 

 
9. člen 

 
(1) Sejnine ter povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa se izplačuje mesečno 
za pretekli mesec najkasneje do 15. v tekočem mesecu. 
 
(2) Ostali prejemki, določeni v III. poglavju tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh 
po končanem službenem potovanju.  

 
10. člen 

 
(1) Plače, plačila, sejnine in drugi prejemki, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in 
drugim upravičencem iz 2. člena tega pravilnika, se izplačajo od dneva potrditve mandata 
oziroma imenovanja.  
 
(2) Plače in plačila za župana in podžupane se izplačajo na podlagi sklepa o višini teh 
prejemkov, ki ga izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
(3) Sejnine ter povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa se izplačajo na 
podlagi evidence prisotnosti na seji organa, ki jo vodi javni uslužbenec, ki v občinski 
upravi zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej mestnega 

 



sveta, nadzornega odbora, delovnih teles mestnega sveta in drugih organov iz tega 
pravilnika. 
 
 
V.     PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
11. člen 

 
 (1) Pri obračunu plač, nagrad in sejnin se upošteva ustrezen sorazmernostni delež 
dejansko opravljenih nalog za pretekli mesec. 

 
12. člen 

 
(1) Občinskim funkcionarjem in drugim upravičencem iz 2. člena tega pravilnika se 
sejnine ne izplačajo, če se ne udeležijo seje organa, katerega član so, ali če na seji 
organa sodelujejo manj kot polovico celotnega časa zasedanja organa. 

 
13. člen 

 
(1) Sredstva za izplačevanje plač, plačil, nagrad, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo 
upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine.  
 
(2) Letni bruto znesek vseh sejnin, ki se izplača posameznemu upravičencu iz 2. člena 
tega pravilnika, ne sme presegati 15 % letne bruto plača župana za poklicno opravljanje 
funkcije brez dodatka za delovno dobo. 

 
14. člen 

 
(1) Kolikor je član ali predsednik kateregakoli organa iz tega pravilnika, ki ga imenuje 
župan, javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi Mestne občine Nova Gorica, mu 
sejnina ne pripada. 

15. člen 
 

(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati »Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles Mestnega sveta in 
članov drugih občinskih organov« z dne 13. 5. 1999 in sprememba pravilnika z dne 5. 6. 
2002, pri čemer se uporabljata do pričetka uporabe tega akta.  

 
16. člen  

 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se prične s prvim v naslednjem mesecu po pričetku veljavnosti.  
 
 
Številka:  
Nova Gorica,                 Matej Arčon 

ŽUPAN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nova Gorica, 15. 6. 2011 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

 
1. Razlogi za sprejem pravilnika: Uskladitev z zakonodajo in priporočili računskega 

sodišča. Pobuda za spremembo akta je prišla tudi  strani Nadzornega odbora 
MONG. Že nekaj let stara novela Zakona o lokalni samoupravi, na katero se v 
svojih revizijah dostikrat sklicuje tudi Računsko sodišče, je prinesla novost, po 
kateri niti občinskim (mestnim) svetnikom, niti članom drugih občinskih organov ni 
več moč izplačevati fiksnih (mesečnih) nagrad za opravljanje njihovih funkcij, 
temveč zgolj nagrado v obliki sejnine za udeležbo na seji ali vodenje seje nekega 
organa. Ali drugače povedano, po sedaj veljavnem pravilniku so mestni svetniki 
prejeli fiksno mesečno nagrado, ne glede na to ali je tisti mesec bila sklicana 
kakšna seja MS, ali je ni bilo. Po novem pravilniku to ni več možno.  
 

2. Cilji, ki jih želimo doseči: Pravilnik, v primerjavi z dosedanjo ureditvijo tega 
področja, praktično ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb, z izjemo že v 
prejšnji točki opisane uskladitve z zakonodajo. Tudi višina prejemkov za 
posamezne kategorije prejemnikov ne bo bistveno drugačna, saj smo znesek 
sejnin uskladili tako, da višina prejemkov praktično ne odstopa od primerljivih 
pravic, kot jih določa sedaj veljavni pravilnik. Akt smo izboljšali tudi v smislu 
enostavnosti in preglednosti predlaganih rešitev ter poenotenja izrazoslovja. 
Pravilnik je krajši od dosedanjega, saj smo iz njega črtali vse vsebine, ki jih dovolj 
natančno ureja že zakonodaja. 

  
3. Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s 

spremembami), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 
s spremembami) in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s 
spremembami) 
 

4. Rešitve in posledice:  3. člen prinaša enake rešitve kot so veljale do sedaj, razen 
že omenjene spremembe, s katero smo na novo preračunali višino sejnin, ki jih 
prejmejo mestni svetniki za vodenje ali udeležbo na redni ali izredni seji MS. V 
primerjavi s sedaj veljavnim pravilnikom so črtana vsa določila o plači ali nagradi 
župana in podžupana, saj to materijo natančno ureja zakon. 8. člen  sedaj 
veljavnega pravilnika je črtan, saj to materijo ureja zakon. Na podlagi 
posvetovanja z vladno Službo za lokalno samoupravo smo v 4. členu nekoliko 
prilagodili sejnine predsednika in članov NO. Glede na to, da to predvideva zakon, 
smo v 5. členu določili tudi sejnine za predsednika in člane svetov KS, ki jih v 
dosedaj veljavnem pravilniku ni bilo. Malenkost navzgor smo uskladili tudi sejnine 
iz 6. člena. V prvem odstavku 7. člena smo med stroške, ki se povrnejo, dodali še 
potne stroške za prevoz na sejo Mestnega sveta, delovnih teles Mestnega sveta 
ali drugih organov. Vsi stroški se povrnejo v skladu z veljavnimi predpisi. Iz 
besedila pravilnika smo črtali navedbe, ki zadevajo pogodbe o delu (po sedaj 
veljavni zakonodaji bi bile to podjemne pogodbe), saj v primeru prejemkov po tem 
pravilniku ne gre za obligacijsko razmerje, temveč za pravice na podlagi statusa. 
V 5. poglavju najdemo klasične zaključne klavzule vsakega splošnega pravnega 
akta. V 12. členu smo določili, da upravičencem iz tega pravilnika sejnina ne 
pripada, če na seji organa ne sodelujejo ali sodelujejo manj kot polovico celotnega 
časa zasedanja organa. V 13. členu smo, v skladu z zakonom, določili, da je 
zgornja meja letnega seštevka vseh prejemkov upravičencev iz tega pravilnika 
15% letne bruto plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za 
delovno dobo. V 14. člen pravilnika smo vnesli določilo (kar se je v praksi že 

 



izvajalo, ni pa še bilo normirano), da javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, 
ki so morebiti imenovani v komisije ali druge organe, ki jih imenuje župan, za 
sodelovanje pri delu le-teh ne prejemajo sejnin, saj je treba šteti, da taka 
dejavnost sodi med njihove redne delovne obveznosti (97. Člen Zakona o javnih 
uslužbencih). Iz praktičnih razlogov (zaradi lažjega obračuna) smo pričetek 
uporabe akta datumsko vezali na prvega v mesecu in sicer prvega v naslednjem 
mesecu po pričetku veljavnosti. 
 

5. Materialne posledice: Pravilnik ne prinaša dodatnih obremenitev za proračun. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da obravnava in sprejme 
predlagani pravilnik. 
 
 

                   Predlagatelj: 
     Svetnik MIRAN MULLNER 

 


