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Številka:  100-1799/2014/2 
Datum:  5. 12. 2014 
 
 
Zadeva:  Nadomestilo pla če funkcionarju po prenehanju funkcije – odgovor 
Zveza:  vaše elektronsko sporo čilo z dne  21. 11. 2014 
 

Ministrstvo za javno upravo je prejelo vprašanja glede uveljavljanja pravice do prejemanja 
nadomestila plače po prenehanju funkcije upoštevaje dejstvo, da bivši funkcionar opravlja še 
funkcijo državnega svetnika in občinskega svetnika, za kar prejema sejnine. 

Sejnine se v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 - odl. US, 
96/13, 29/14 - odl. US in 50/14) štejejo kot dohodek za opravljeno delo ali storitve na drugi 
podlagi (npr. sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači), torej kot dohodek iz drugega delovnega 
razmerja, kar je natančneje pojasnjeno na spletni strani Finančne uprave RS 
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlit
ve/dohodek_iz_drugega_pogodbenega_razmerja/dohodki_iz_zaposlitve_drugo_pogodbeno_raz
merje_splosno_pojasnilo_velja_od_1_1_2014_dalje/#c22147.  
 
Upoštevaje navedeno ter peti odstavek 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 30/90, 2I/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 - ZRPJZ, 109/12 in 21/13, v 
nadaljevanju ZFDO), ki določa, da se funkcionarju za prejete zneske iz naslova opravljanja 
dela, torej tudi za znesek prejete sejnine, znesek nadomestila plače, ki bivšemu funkcionarju 
pripada v skladu s prvim odstavkom 14. člena ZFDO in 158. členom Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - 
odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - 
ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US in 
85/14) zniža. 

Glede pravilnega in pravočasnega obračuna pa Ministrstvo za javno upravo meni, da je pri 
obračunu potrebno upoštevati neto zneske tako nadomestila kot tudi prejetih sejnin, saj peti 
odstavek 15. člena ZFDO določa, da se nadomestilo plače zniža za prejete zneske po plačilu 
davkov in obveznih prispevkov. V zvezi z zadnjim obračunom nadomestila plače 5. 2. 2015 za 
mesec januar 2015 pa predlagamo, da pravočasno pridobite ustrezne podatke z namenom 
pravilnega obračuna nadomestila plače.  

S spoštovanjem,  

Mojca Ramšak Pešec 
generalna direktorica 

 

 


