
 
 

Na podlagi 53. člena Statuta zdravniške zbornice Slovenije je izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije 
na svoji 16. seji dne 12. 10. 2017, 45. seji dne 20. 9. 2018 (spremembe in dopolnitve pravilnika) ter 78. 
seji dne 16. 1. 2020 (dopolnitve pravilnika) sprejel naslednji 
 

 
Pravilnik o plačilih in sejninah Zdravniške zbornice Slovenije 

 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika)  

 
(1) Ta pravilnik določa mesečna plačila in sejnine Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica), upravičence do mesečnih plačil, upravičence do sejnin, višino obeh vrst izplačil in pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni, da se izplačajo. 
 
(2) Mesečna plačila in sejnine iz tega pravilnika se medsebojno izključujejo. Kdor prejema mesečno 
plačilo, ni upravičen do sejnin, tudi če se udeleži sej drugih organov, komisij in delovnih skupin zbornice. 
 
(3) Upravičenci do sejnin iz tega pravilnika morajo biti člani zbornice.   
 

 
2. člen 

(upravičenci do mesečnih plačil) 
 
Upravičenci do mesečnih plačil iz tega pravilnika so: 

 predsednik zbornice, 
 podpredsednik zbornice, 
 predsednik skupščine, 
 predsednik odbora za zobozdravstvo, 
 predsednik sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, 
 predsednik odbora za strokovno-medicinska vprašanja, 
 predsednik odbora za pravno-etična vprašanja, 
 predsednik odbora za zasebno dejavnost, 
 predsednik odbora za osnovno zdravstvo, 
 predsednik odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo, 
 predsednik odbora za socialno-ekonomska vprašanja, 
 tožilec zbornice,  
 predsednik Razsodišča I. stopnje, 
 predsednik komisije za podiplomsko usposabljanje pri odboru za zobozdravstvo, 
 predsednik komisije za strokovna vprašanja pri odboru za zobozdravstvo, 
 generalni sekretar zbornice, 
 glavni in odgovorni urednik revije ISIS. 

 
 

3. člen 
(upravičenci do sejnin) 

 
(1) Upravičenci do sejnin iz tega pravilnika so: 

 podpredsednik skupščine, 
 predsednik in člani nadzornega odbora, 
 predsednik in člani volilne komisije, 



 poslanci skupščine – za seje skupščine in skupščinskega sveta, 
 člani odbora za zobozdravstvo, sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, odbora za 

strokovno-medicinska vprašanja, odbora za pravno-etična vprašanja, odbora za zasebno 
dejavnost, odbora za osnovno zdravstvo, odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo, 
odbora za socialno-ekonomska vprašanja, komisije za podiplomsko usposabljanje pri odboru za 
zobozdravstvo in komisije za strokovna vprašanja pri odboru za zobozdravstvo, 

 namestnik tožilca, 
 člani Razsodišča I. stopnje, 
 predsednik in člani Razsodišča II. stopnje, 
 predsednik in člani komisije za podiplomsko usposabljanje, 
 predsednik in člani komisije za akreditacijo učnih ustanov, 
 predsednik in člani komisije za zasebno dejavnost pri odboru za zobozdravstvo, 
 predsedniki in člani delovnih skupin, določenih v skladu s Statutom Zdravniške zbornice Slovenije, 
 člani izbirnih komisij za odobritev specializacij, 
 člani uredniškega odbora revije ISIS, 
 poročevalci in vabljeni na seje organov, komisij in delovnih skupin, 
 s strani izvršilnega odbora zbornice imenovani predstavniki zbornice, ki se udeležujejo sestankov, 

srečanj ali pogajanj v imenu zbornice. 
  

(2) Predsedniki in člani regijski odborov niso upravičenci do sejnin za sestanke regijskih odborov. 
 
 

4. člen 
(višina mesečnih plačil) 

 
(1) Mesečna bruto plačila upravičencem iz 2. člena tega pravilnika znašajo: 
 
predsednik zbornice 7.300 
podpredsednik zbornice - predsednik odbora za zobozdravstvo 
**1.424+20% za opravljanje funkcije podpredsednika 1.710**  
podpredsednik zbornice - predsednik odbora* 
*podpredsednik zbornice, ki je tudi predsednik odbora, prejme plačilo samo iz tega 
naslova 
**1.424+20% za opravljanje funkcije podpredsednika 

1.710** 
 

predsednik sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov 1.424 
predsednik odbora za strokovno-medicinska vprašanja 1.424 
predsednik odbora za pravno-etična vprašanja 1.068 
predsednik odbora za zasebno dejavnost 570 
predsednik odbora za osnovno zdravstvo 1.068 
predsednik odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo 570 
predsednik odbora za socialno-ekonomska vprašanja 570 
predsednik skupščine 1.068 
tožilec zbornice 1.068 
glavni in odgovorni urednik revije ISIS 1.068 
predsednik Razsodišča I. stopnje 570 
predsednik komisije za podiplomsko usposabljanje pri OZB 570 
predsednik komisije za strokovna vprašanja pri OZB 570 
generalni sekretar zbornice 3.800 

 



(2) Upravičenci iz tega člena prejemajo mesečno plačilo iz prejšnjega odstavka na podlagi pogodbe 
civilnega prava. Tem upravičencem pripada tudi povračilo potnih stroškov.  
 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena predsednik zbornice in generalni sekretar 
zbornice prejemata mesečno plačilo iz prvega odstavka tega člena na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
sklenjene v skladu z določili zakona, ki ureja delovna razmerja. Navedeni znesek mesečnega plačila 
pripada upravičencema iz tega odstavka ne glede na obseg delovnega časa, za katerega imata sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi. 
 

5. člen 
(višina sejnin) 

 
(1) Sejnine upravičencem iz 3. člena tega pravilnika znašajo v bruto zneskih: 
 

 
Predsedujoči 

Poslanec/član/ 
poročevalec/vabljeni 

1. ura 110,00 55,00 

2. ura 110,00 55,00 

3. ura 55,00 27,50 

4. ura 55,00 27,50 

Maksimalno 330,00 165,00 
 
(2) Podpredsedniku skupščine za udeležbo na seji skupščine pripada sejnina v višini, kot je določena za 
predsedujočega v prvem odstavku tega člena. 
 
(3) Namestniku tožilca za obravnavo vsake posamezne prijave (ovadbe) pripada maksimalna sejnina 
predsedujočega iz prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Za predsedujočega iz prejšnjega odstavka tega člena šteje predsednik organa, komisije ali delovne 
skupine, v kolikor ta ni zajet v 2. členu tega pravilnika, ali poslanec ali član, ki vodi sejo, sestanek, srečanje 
ali pogajanje v imenu zbornice. 
 
(5) Sejnina iz prvega odstavka tega člena se izplača za vsako začeto uro. 
 
(6) Upravičencem iz tega člena pripada tudi povračilo potnih stroškov v skladu z Uredbo o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.  

 
 

6. člen 
(pogoji za izplačilo sejnin) 

 
(1) Sejnine se izplačajo upravičencem iz 3. člena tega pravilnika za udeležbo na sejah organov, komisij in 
delovnih skupin zbornice, ter za udeležbo na sestankih, srečanjih ali pogajanjih v imenu zbornice, za 
katere ne prejmejo sejnine s strani sklicatelja sestanka, srečanja ali pogajanja.  
 
(2) Sejnina se izplača tudi za korespondenčne seje in sicer tako, da se za sejo izplača sejnina za prvo 
začeto uro. Za glasovanje o točkah dnevnega reda, ki so bile obravnavane na redni seji, se sejnine ne 
plačujejo. 
 
(3) Sejnina se izplača v primeru, da se predloži lista prisotnosti ali zapisnik seje oziroma sestanka.  
 



(4) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena namestnik tožilca upravičenost do sejnine 
izkazuje s predložitvijo popisa obravnav prijav (ovadb). 

 
 

7. člen 
(ustavitev plačil) 

 
Če se 1. januarja oziroma 1. julija ugotovi, da se upravičenec iz 2. člena tega pravilnika v zadnjih 6 
mesecih ni udeležil vsaj 75 % sej ali sestankov, ki bi se jih bil dolžan udeležiti kot član organa, komisije ali 
delovne skupine, upravičenec naslednjih 6 mesecev namesto plačila iz 4. člena tega pravilnika prejema 
sejnino. 
 

 
8. člen 

(končna določba) 
 
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati z dnem sprejema. S tem dnem prenehata veljati sklep    
izvršilnega odbora z dne 21. 8. 2008 ter cenik honorarjev z dne 15. 12. 2016 v delu, ki se nanaša na 
sejnine. 
 
 
 

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med. 
Predsednica 


