
 
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 
29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006 in 39/2008) 
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       PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
 

o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin  
funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana 

in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov 
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Na podlagi  sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) ter 27. člena Statuta 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 95/05, 67/06 
in 39/08)  je Občinski svet Mestne občine Koper na  seji dne 19. julija 2012 sprejel  
 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
 

o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin  
funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana 

in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov 
 

 
1. člen 

 
V prvem odstavku 1. člena Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje 
funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles 
Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov 
(Uradne objave, št. 8/00, 22/01, 6/02 in 34/02 ter Uradni list RS, št. 61/04 in 26/07) se črta 
besedilo: “ter za člane sveta zavoda Turistične organizacije Koper”. 
 

2. člen 
 
 
V drugem odstavku 2. člena se črta besedilo “ter članom sveta zavoda Turistične 
organizacije Koper”. 
 

3. člen 
 
V prvem odstavku 3. člena se besedilo “odlokom o plačah funkcionarjev” nadomesti z 
besedilom “zakonom”. 
 



V tretjem odstavku se besedilo »plača v višini 50% plače« nadomesti z besedilom »plačilo v 
višini 50% osnovne plače«. 
 

4. člen 
 
 
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “odlokom o plačah funkcionarjev” nadomesti z 
besedilom “zakonom”. 
 
V četrtem odstavku se besedilo »plača v višini 50% plače« nadomesti z besedilom »plačilo 
v višini 50% osnovne plače«. 
 

 
5. člen 

 
V drugem odstavku 5. člena se “15%” nadomesti s “7,5%”. 

 
6. člen 

 
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
 
“V primeru, ko je seja Občinskega sveta prekinjena in se nadaljuje v naslednjih dneh, 
znaša sejnina za prekinjeno sejo in njeno nadaljevanje skupno 10%.” 
 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti, se črta besedilo: “ter članom sveta zavoda 
Turistične organizacije Koper”. 
  
Dosedanji četrti odstavek, postane peti. 
 

7. člen 
 
 
Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka 9. člena se spremeni, tako da se glasi: 
 
»Člani volilnih organov (občinske volilne komisije in posebne občinske volilne 
komisije) imajo ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v 
občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne 
enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do 
enkratnega nadomestila, določenega v zakonu. 
 
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega odstavka ter ob izvedbi 
referenduma, so člani volilnih organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na 
obseg volilnih opravil določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
najpozneje 10 dni po razpisu volitev in ne sme presegati 60% zakonsko določenega 
nadomestila, ki ga člani volilnih organov prejmejo ob vsakih splošnih volitvah. Pri 
določitvi višine nadomestila upošteva komisija naslednja merila: 
 

- število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo 
- izvedba referenduma 
- izvedba referenduma sočasno z drugimi volitvami 
- območje izvedbe referenduma 
- število volilnih enot, v katerih potekajo volitve 
- število volišč. 

 



Višino nadomestila volilni komisiji krajevne skupnosti določi glede na obseg volilnih 
opravil svet krajevne skupnosti, pri čemer lahko znaša nadomestilo za predsednika 
komisije največ 5%, za namestnika predsednika 3% ter za člane in njihove namestnike 
2% od osnovne plače, ki jo prejema župan.« 
 

8. člen 
 

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi: 
 

9.a člen 
 

Plačilo za opravljanje funkcije člana sveta krajevne skupnosti je sejnina, v kolikor jo 
svet krajevne skupnosti opredeli s svojim aktom. 
 
V tem primeru lahko znaša letni znesek sejnin, ki se izplača predsedniku sveta 
krajevne skupnosti največ 2%, članom sveta pa največ 0,75 % letne osnovne plače, ki 
jo prejema župan.« 
 

9. člen 
 

Določba 5. člena tega pravilnika se uporablja od 1.6.2012 dalje. 
 

10. člen 
 

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.  
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Št.: 100-4/2012                                                                                    ŽUPAN 
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