
Na podlagi 7. odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – 
UPB1, 60/07) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 
84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 8. redni seji, dne 4. oktobra 2007 sprejel 
 
 

P R A V I L N I K  
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov 
delovnih teles ter članov drugih organov Občine Šentjur 

 
 

1. člen 
 
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov 
delovnih teles ter članov drugih organov Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 41/07) se za 7. 
členom dodata nova 7. a in 7. b člen, ki se glasita:  
 

 » 7. a člen 
 
Svet krajevne skupnosti se lahko odloči, da se članom sveta za vsako udeležbo na sklepčni 
seji izplača sejnina v višini največ 23,00 EUR (neto), predsedujočemu pa največ v višini 
35,00 EUR (neto).  
 
Odločitev o izplačevanju in določitvi višine sejnin sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom.  
 
S sklepom se določi tudi način vodenja evidence prisotnosti ter način izplačevanja sejnin.  
 
Sredstva za kritje stroškov sejnin krajevne skupnosti planirajo v okviru letnih finančnih 
načrtov, sredstva pa se zagotovijo v proračunu občine in sicer v višini stroškov za šest sej 
sveta krajevne skupnosti, preračunano glede na najvišjo možno sejnino (bruto) za ustrezno 
število članov sveta v določeni krajevni skupnosti. V primeru, ko ima krajevna skupnost višje 
stroške iz naslova izplačila sejnin, kot se jih zagotovi v proračunu občine, razliko pokriva iz 
lastnih sredstev. 
 
Predsednik in namestnik predsednika sveta krajevne skupnosti sta lahko upravičena do 
izplačila sejnine skladno s tem pravilnikom samo v primeru, če nista upravičena do nagrade 
skladno z odlokom, ki ureja delovanje in pristojnosti krajevnih skupnosti.  
 

7. b člen 
 
Svet posameznega javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Šentjur, se lahko 
odloči, da se članom sveta za vsako udeležbo na sklepčni seji izplača sejnina v višini največ 
23,00 EUR (neto).  
 
Predsedujoči je lahko upravičen do sejnine v višini največ 35,00 EUR (neto). 
 
Člani sveta javnega zavoda so v primeru dopisne seje lahko upravičeni največ do četrtine 
zneska, določenega v prvem in drugem odstavku tega člena. 
 
Odločitev o izplačevanju in določitvi višine sejnin sprejme svet javnega zavoda s sklepom.  
 
S sklepom se določi tudi način vodenja evidence prisotnosti ter način izplačevanja sejnin.  
 
Stroške za izplačilo sejnin krije javni zavod iz lastnih sredstev.« 
 



2. člen 
 
Sredstva iz 4. odstavka 7. a člena se zagotavljajo v proračunu Občine Šentjur od 1. 1. 2008 
dalje. 
  

3. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Številka: 007-7/2007(232)  
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