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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 merilih za določitev višine sejnin in drugih prejemkov za člane Mestnega  sveta, 

za člane delovnih teles Mestnega sveta in za člane drugih komisij ali delovnih 
skupin, ki jih imenujeta Mestni svet ali župan 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
(1) S tem Pravilnikom se določijo merila za določitev višine sejnin in drugih prejemkov za 
člane Mestnega  sveta, za člane delovnih teles Mestnega sveta in za člane drugih komisij 
ali delovnih skupin, ki jih imenujeta Mestni svet ali župan. 
 
(2) Izraz »plača župana« v  tem Pravilniku pomeni bruto plačo župana brez dodatka za 
delovno dobo. 
  
 
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN 
 
 

2. člen 
 
(1) Članom Mestnega sveta pripadajo sejnine v naslednji višini: 
  

• vodenje seje Mestnega sveta (po pooblastilu župana ali 
zaradi nadomeščanja po zakonu) 

13% plače župana, 

• udeležba na redni seji Mestnega sveta 12,5% plače župana, 

• udeležba na izredni seji Mestnega sveta 11 % plače župana, 

• vodenje seje delovnega telesa Mestnega sveta 2% plače župana, 

• udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 1,5% plače župana, 

• vodenje svetniške skupine najmanj treh svetnikov 2% plače župana. 

 
(2) Kot udeležba na seji se šteje prihod svetnika v prostor, kjer se odvija seja in prijava pri 
pristojni službi, pri čemer mora svetnik prisostvovati seji najmanj dve tretjini časa njenega 
trajanja. 
 

 



(3) Če se svetnik ne udeleži seje Mestnega sveta ali delovnega telesa, mu sejnina ne 
pripada. Svetnik ni upravičen do sejnine tudi v naslednjih primerih: 

• če je seja odpadla ali je preložena, 

• če je bila seja prekinjena zaradi nesklepčnosti preden sta bili izčrpani dve tretjini 
predvidenega dnevnega reda, 

• če med sklicem dveh sej ni najmanj 6 urnega premora. 

 
(4) Mesečno izplačilo na podlagi tega člena ne sme preseči 15 % plače župana. 
 

3. člen 
 
(1) Županu in podžupanu ne pripadajo sejnine, kot jih določa ta Pravilnik, pripadajo pa 
mu povračila iz 9. člena tega Pravilnika. Županu in podžupanu pripada za poklicno 
opravljanje funkcije plača v skladu z veljavnimi predpisi. Županu in podžupanu pripada za 
nepoklicno opravljanje funkcije plačilo za opravljanje funkcije v skladu z veljavnimi 
predpisi. Sklep o višini prejemkov iz tega člena izda komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 

4. člen 
 
(1) Zunanjim članom delovnih teles Mestnega sveta pripada za opravljanje dela v komisiji 
ali odboru mestnega sveta sejnina za udeležbo na seji v višini 1,5 % plače župana, ki pa 
mesečno ne sme preseči 4,5% županove plače. 
 

5. člen 
 
(1) Članom Nadzornega odbora pripada za opravljanje dela v Nadzornem odboru sejnina 
in sicer: 
 

• za vodenje seje 3% plače župana, 

• za udeležbo na seji 2% plače župana, 

• za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu 
Nadzornega odbora 

3% plače župana. 

(2) Mesečno izplačilo na podlagi tega člena ne sme preseči 15 % plače župana za 
predsednika oziroma 8 % plače župana za člana. 
 

6. člen 
 
(1) Predsednik, tajnik in člani Občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo v 
skladu z zakonom pravico do nagrade za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih 
referendumov in volitev. 
 
(2) Za delo v Občinski volilni komisiji pripada članom občinske volilne komisije in njihovim 
namestnikom tudi sejnina, in sicer: 
 

• za vodenje seje 3% plače župana, 

• za udeležbo na seji 2% plače župana 

 

 



(3) Mesečno izplačilo na podlagi tega člena ne sme preseči 9 % plače župana za 
predsednika in njegovega namestnika oziroma 6 % plače župana za člana in njegovega 
namestnika. 
 

7. člen 
 
(1) Določbe 2. in 3. odstavka 2. člena tega Pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri 
določanju sejnin za člane delovnih teles Mestnega sveta in za člane drugih komisij ali 
delovnih skupin, ki jih imenujeta Mestni svet ali župan. 
 

8. člen 
 

(1) Določbe tega Pravilnika, ki se nanašajo na zunanje člane delovnih teles Mestnega 
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za določanje višine sejnin in drugih prejemkov članov 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, članov Obora za delitev sredstev 
požarnega sklada in članov drugih komisij ali delovnih skupin, ki jih ustanovi ali imenuje 
Mestni svet ali župan. Višina sejnine za vodenje seje v primerih iz tega odstavka znaša 
2%. 
 
(2) Kolikor je član komisije ali delovne skupine iz tega člena, ki jo imenuje župan, javni 
uslužbenec, zaposlen v občinski upravi Mestne občine Nova Gorica, mu sejnina ne 
pripada. 
 
 
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 

 
 

9. člen 
 
(1) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles Mestnega sveta in člani drugih komisij ali 
delovnih skupin, ki jih imenujeta Mestni svet ali župan, imajo pravico do povračil, 
nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice. 
 
(2) Osebe iz 1. odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prevoza na 
službeni poti, do dnevnice za službeno potovanje, do povračila stroškov prenočevanja ter 
do povračila stroškov prevoza na sejo in iz seje Mestnega sveta, delovnega telesa 
Mestnega sveta ali druge komisije ali delovne skupine, katere predsednik ali član so. 
 
(3) Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v upravah 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 

10. člen 
 
(1) Pravice iz prejšnjega člena, razen povračila stroškov prevoza na sejo in iz seje 
organa, se uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega potnega naloga za službeno 
potovanje, ki ga izda pristojna oseba na način in pod pogoji, kot je to določeno v internem  
Pravilniku MONG o uporabi službenih vozil. 
 
 
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA 
 

11. člen 
 
(1) Sredstva za izplačevanje sejnin in drugih prejemkov, ki jih ureja ta Pravilnik, se 
zagotovijo v občinskem proračunu. 

 



12. člen 
 
(1) Sejnine in prejemki iz 9. člena tega Pravilnika se izplačujejo mesečno za pretekli 
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu. 
 

13. člen 
 
(1) Za izvajanje tega Pravilnika je zadolžena služba Mestnega sveta, občinska uprava pa 
določi način vodenja evidenc prisotnosti na sejah Mestnega sveta, delovnih teles 
Mestnega sveta in drugih komisij ali delovnih skupin ter postopek za izvedbo izplačila. 
 
 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

14. 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. 
 

15. 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 uradni objavi. 
 
 
 
Številka: 007-2/2011-1 
Nova Gorica, 

Matej Arčon 
   ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 

 



 
Nova Gorica, 16. maja 2011 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
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 prejemek 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 nobenih 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 bistveno 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 (Ur. list RS, št. 72/93 in naslednji), 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02 in naslednji) in 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02 in naslednji) 
 
 

4. Rešitve in posledice:  2. 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. 4., 5., 6., 7. in 8. člen 
prinašajo enake rešitve kot so veljale do sedaj. V Pravilnik 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 delovne skupine, ki jih 
imenuje župan, za sodelovanje pri delu le-teh ne prejemajo sejnin, saj je treba 
šteti, da taka obveznost sodi med njihove redne delovne obveznosti (97. Člen 
Zakona o javnih uslužbencih) V drugem odstavku 9. člena smo med stroške, ki se 
povrnejo, dodali še potne stroške za prevoz na sejo Mestnega sveta, delovnih 
teles Mestnega sveta ali drugih komisij ali delovnih skupin. Vsi stroški se povrnejo 
v isti višini in po istih kriterijih, kot to velja za zaposlene v občinski upravi. 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. Iz praktičnih razlogov (zaradi lažjega obračuna) smo pričetek uporabe akta 
datumsko vezali na prvega v mesecu in sicer prvega v naslednjem mesecu po 
uradni objavi. 
 

5. Materialne posledice: Pravilnik ne prinaša dodatnih obremenitev za proračun. 
 
 
 
      Pripravil:      
      Franko Kacafura         Matej Arčon 
      načelnik oddelka za                                                             ŽUPAN 
      splošne zadeve                                                                      
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


