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PREDLOG SKLEPA : 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v 
Občini Selnica ob Dravi. 

 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Pravilnik je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 

 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 



 

2 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) in 34.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl.US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/10, 
84/10-Odl.US) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na … redni seji, …, sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 

organov v Občini Selnica ob Dravi  
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine 
Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina), članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega 
sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članov drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan. 
 

2. člen 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno 
oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.  
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. Občinski funkcionarji opravljajo svojo 
funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal svojo funkcijo poklicno. 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, 
oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora in 
imenovanim članom drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na 
seji. 
Sejnina pripada tudi članom vaških odborov.  
 

3. člen 
Sejnina se izplačuje za vsako posamezno sejo.  
Funkcionarji in člani iz prejšnjega člena so upravičeni tudi do drugih povračil in nadomestil opredeljenih v 
tem pravilniku. 
Sejnine se izplačujejo na podlagi evidenc opravljenega dela, ki jih vodi občinska uprava. 
Sredstva za plačilo plač, sejnin in drugih prejemkov iz 1. člena tega pravilnika se zagotovijo v proračunu 
občine. 
 
 
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE V OBČINSKEM SVETU IN 

DELOVNIH TELESIH OBČINSKEGA SVETA  
 

4. člen 
Županu se določi plača v skladu z veljavnimi predpisi.  
Sklep o določitvi plače, oziroma plačilu za opravljanje funkcije, izda županu Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

5. člen 
Če podžupan opravlja funkcijo poklicno, se mu določi plača skladno z veljavnimi predpisi. 
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 340,00 eurov neto mesečno. 
Za čas, ko podžupan nadomešča župana in opravlja njegove naloge, se mu v skladu z veljavnimi predpisi 
lahko določi plačni razred. 
Podžupan ni upravičen do drugih izplačil za delovanje v občinskem svetu, delovnih telesih ali drugih organih, 
ki jih imenuje občinski svet ali župan. 
 

6. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji 
občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami 
za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme 
presegati 15 % letne plače župana.  
 



 

3 

7. člen 
Sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta znaša 146,00 eurov neto. Za vodenje seje 
občinskega sveta se sejnina funkcionarju poveča za 24,00 eurov neto, za vodenje seje delovnega telesa 
občinskega sveta pa za 20,00 eurov neto. 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki so člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali 
odboru občinskega sveta določi sejnine v višini 24,00 eurov neto na sejo. 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali 
odboru občinskega sveta določi sejnina v višini 24,00 eurov neto, za vodenje seje delovnega telesa pa se 
sejnina poveča za 20,00 eurov neto. 
 

8. člen 
V kolikor je član občinskega sveta na seji prisoten manj kot polovico časa seje, ni upravičen do sejnine. 
Za svečane in dopisne seje občinskega sveta ter nadaljevanje seje se plačilo za opravljanje funkcije ne 
izplačuje. 
 
 

III. SEJNINE NADZORNEGA ODBORA 
 

9. člen 
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do sejnine v višini 100,00 eurov neto, člani nadzornega 
odbora občine pa imajo pravico do sejnine v višini 75,00 eurov neto.  
Za prisotnost na seji občinskega sveta pripada predsedniku oziroma pooblaščenemu članu nadzornega 
odbora sejnina v višini 24,00 eurov neto. Za vabljeno prisotnost na seji odbora ali komisije občinskega sveta 
se predsedniku ali pooblaščenemu članu nadzornega odbora izplača 20,00 eurov neto. 
V kolikor je član nadzornega sveta na seji prisoten manj kot polovico časa seje, ni upravičen do sejnine. Za 
dopisne seje nadzornega sveta ter udeležbo na nadaljevanju in slavnostni seji občinskega sveta se sejnin ne 
izplačuje. 
Skupna višina prejemkov, ki jo prejme posamezen član nadzornega odbora ne sme preseči 15 % plače 
župana. 
 
 

IV. SEJNINE ZA DRUGE ORGANE 
 

10. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega 
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali 
župan. 
Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega dela,. 
 
 

V. SEJNINE ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV 
 

11. člen 
Člani vaškega odbora imajo pravico do sejnine v višini 24,00 eurov neto, za vodenje seje vaškega odbora se 
sejnina poveča z 20,00 eurov neto.  
Za prisotnost na seji občinskega sveta pripada predsedniku oziroma pooblaščenemu članu vaškega odbora 
sejnina v višini 24,00 eurov neto. 
V kolikor je član vaškega odbora na seji prisoten manj kot polovico časa seje, ni upravičen do sejnine. Za 
dopisne seje vaškega odbora ter udeležbo na nadaljevanju in slavnostni seji občinskega sveta se sejnin ne 
izplačuje. 
Skupna višina prejemkov, ki jo prejme posamezen član vaškega odbora ne sme preseči 15 % plače župana. 
 
 

VI. POVRAČILA IN NADOMESTILA 
 

12. člen 
Osebe iz drugega člena tega pravilnika imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki 
nastanejo v zvezi z opravljanjem nalog in obveznosti iz članstva v organih ali opravljanja funkcije v občini, v 
skladu z veljavnimi predpisi.  
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13. člen 
Pravice iz 11. člena tega pravilnika se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno potovanje oz. sklepa o 
povrnitvi stroškov, ki ga izda župan ali od njega pooblaščena oseba. 
 
 

VII. NAČIN IZPLAČEVANJA 
 

14. člen 
Izplačila se vršijo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 10. v tekočem mesecu.  
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v osmih dneh po predloženem potnem poročilu o 
službenem potovanju oz. predloženem računu za odobrene stroške.  
 
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 6/2003) in 
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 4/2007).  
 

16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati določba tretjega odstavka 19. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 1/09). 
 

17. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije, 
uporablja pa se od 1. avgusta 2011 dalje. 
 
 
Številka: 007-6/2011 
Datum:  
 
 
 

Jurij Lep, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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RAZLAGA: 

 
Področje prejemkov občinskih funkcionarjev in drugih članov delovnih teles oz. občinskih organov v Občini 
Selnica ob Dravi ureja Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 6/2003), ki je bil spremenjen s 
Spremembami in dopolnitvami pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 4/2007). 

Zaradi uskladitve s predpisi in uvedbe plačila za dejansko opravljeno delo se v sprejem predlaga nov 
Pravilnik o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
organov v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Poglavitne spremembe Pravilnika v primerjavi s sedaj veljavnimi akti so: 

- zakonska omejitev, da letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega 
sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače 
župana; 

- vsa izplačila se vršijo na osnovi dejanske prisotnosti na sejah; 

- mesečna plačila se spreminjajo v sejnine, kjer se funkcionarjem za udeležbo na posamezni seji 
plača sejnina v višini 146,00 eurov neto, hkrati pa se uvaja plačilo vsem za delo v delovnih telesih 
občinskega sveta in drugih organih, ki jih imenuje občinski svet ali župan; 

- vsi ostali zneski plačil za opravljanje funkcij ostajajo nespremenjeni; 
- skladno s predpisi se odpravlja obveza sklepanja podjemnih pogodb za svetnike in člane; 

- izvzemajo se določila za volilno komisijo, ki so opredeljena z državnim predpisom. 

 

S sprejetjem Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov bosta prenehala veljati Pravilnik o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov (MUV, št. 6/2003) in Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
(MUV, št. 4/2007). 

Sprejetje pravilnik ne povzroča novih finančnih obveznosti za proračun, saj gre le za spremenjen način 
obračunavanja po dejansko opravljenem delu. Sredstva v proračunu so zagotovljena na postavki 01.4.1.00 
Sejnine svetnikov, 01.4.1.01 Sejnine članov odborov in 01.4.1.05 Sejnine vaški odbori. 


