
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in  16. člena statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/2007 

in 29/2009)  je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji ......... redni 

seji dne,............................sprejel 

 

 

 

PRAVILNIK 

O plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

 

 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja višino, merila in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 

funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in prejemkov drugih organov 

Občine Sveta Trojica v Slov. Goricah ter povračila stroškov. 

 

 

2. člen 

 

Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 

 

Župan in podžupan opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo 

funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom, se lahko tudi podžupan odloči, da opravljal 

svojo funkcijo poklicno. 

 

Za opravljanje funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če opravljajo funkcijo 

poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravlja nepoklicno. 

 

Osnovna plača za poklicne občinske funcionarje je določena s plačnim razredom, v katerega je 

umeščena posamezna funkcija v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektroju.  

 

 

3. Člen 

 

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se v skladu z zakonom, ki ureja plače v 

javnem sektorju, za poklicno opravljanje funcije uvrsti v skupino VI (od 2001 do 5000 

prebivalcev) in s tem v 49. plačni razred. Županu pripada dodatek na delovno dobo. 

 

Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% 

plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije 

županu ne pripada dodatek na delovno dobo. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


4. člen 

 

V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se podžupan Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah, ki opravlja funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VI (2001 do 5000 

prebivalcev) za katero je določen plačni razred v razponu od 34. do 41. plačnega razreda. Plačni 

razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri 

predčasnem prenehanju mandata župana, lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. 

 

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi 

jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega 

podžupanovih pooblastil. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu ne pripada dodatek na 

delovno dobo. 

 

5. člen 

 

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega 

sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta. Sejnine se izplačujejo na osnovi 

evidence opravljenega dela, ki jih vodi občinska uprava. 

Sredstva za plačilo plač, sejnin, nagrad, povračil in drugih prejemkov, ki jih imajo občinski 

funkcionarji, člani odborov in komisij, se zagotovijo v proračunu občine. 

 

 

II   VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 

 

6. člen 

Članu občinskega sveta, razen podžupanu, priprada sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji 

občinskega telesa ali seji delovnega telesa, komisije. Stroški prihoda na sejo so vključeni v 

sejnini. 

7. člen 

Članu občinskega sveta in nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na redni seji v neto 

višini 60,00€ in 21,00€ za udeležbo na izredni seji. Članom delovnih teles občinskega sveta in 

komisij pripada sejnina v neto višini 25€ za udeležbo na seji. Članom občinskega sveta, 

nadzornega odbora, predsednikom komisij in odborov pripada za vodenje seje dodatek v višini 

10,00€ neto za vsako sejo, ki so jo vodili. 

Letni bruto znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 

zakonsko določenega zneska. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. 

Za svečane in dopisne seje občinskega sveta ter nadaljevanje prekinjene seje, ki traja manj kot 

dve uri, se sejnina ne izplačuje. 

V kolikor je član občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta ali 

komisij  na seji prisoten manj kot polovico časa seje, ni upravičen do sejnine. 



Izplačilo sejnine se opravi na podlagi evidence o udeležbi na seji in opravljenem delu. Evidenco 

vodi občinska uprava. 

 

8. člen 

Za izvedbo lokalnih volitev ali referendumov imajo volilni organi  za opravljanje tega dela 

pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve. Nadomestilo 

se izplača na podlagi akta o imenovanju volilnega organa. 

 

9. člen 

Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega 

funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odločbo oziroma sklep 

za podžupana izda župan. 

Funkcionar, ki ne sklene delovnega razmerja, prejema plačilo za nepoklicno opravljanje 

funkcije na podlagi ugotovitvenaga sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju. 

 

 

III POVRAČILA , NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 

 

10. člen 

Občinski funkcionarji, člani nadzornega odbora in člani delovnih teles občinskega sveta ter 

drugih komisij, odborov in svetov, ki niso člani občinskega sveta,  imajo pravico do povračila 

dnevnic, kilometrine, parkirnine, prenočevanja ipd.. 

Povračilo stroškov za službena potovanja se izvaja ob izplačulu plače za pretekli mesec. Sejnine 

in ostala plačila se izplačujejo za obdobje šestih mesecev, in sicer ob izteku šestmesečnega 

obdobja.  

Stroški se poravnajo na podlagi predloženih računov v skladu s predpisi. 

 

11. Člen 

Sejnine, plačila in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in članom delovnih teles 

občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom drugih organov, ki jih ustanovi ali 

imenuje občinski svet ali župan, predsedniku ali članom nadzornega odbora, poveljniku in 

članom civilne zaščite, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja. 

 

 



IV PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, 

nagradah članov nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih komisij, 

odborov in svetov, ki niso čalni občinskega sveta ter  o povračilih stroškov (MUV, št. 3/2010). 

13. člen 

Ta pravilnik začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Uporabljati pa 

se začne s 01.01.2020. 

 

Številka: 0340-1/2010-7 

Datum: 

 

          David KLOBASA 

                  ŽUPAN 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV 

 

Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za 

člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov. Z novim pravilnikom, 

ki je bil nazadnje sprejet leta 2010, smo na novo določili višino sejnin. Umaknili smo mesečno 

nadomestilo in ga vključili v sejnino.  

 

S pravilnikom smo opredelili višino in način določanja plačil za opravljanje funkcij ter tudi 

povračila, nadomestila in druge stroške v sladu s pozitivno veljavno zakonodajo. 

 

 

 

Finančne in druge posledica 

Sprejetje pravilnika bo imelo minimalni vpliv na odhodkovni strani proračuna občine. 

 

 

 

Pripravila: 

Darja SLIVNJAK 


