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PRAVILNIK št. 3/2021 

z dne 2. februarja 2021 

o plačilu pavšalnih sejnin za seje na daljavo članom in pravilno pooblaščenim 

nadomestnim članom Evropskega odbora regij ter strokovnjakom poročevalcev in 

govornikom za udeležbo seje na daljavo ali hibridne seje  

 

 

 

PREDSEDSTVO EVROPSKEGA ODBORA REGIJ JE – 

 

OB UPOŠTEVANJU Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun 

Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 

št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa 

št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št.  966/20121, 

 

OB UPOŠTEVANJU Poslovnika Evropskega odbora regij, zlasti členov 37, 39, 40 in 71,  

 

OB UPOŠTEVANJU Sklepa predsedstva št. 14/2018 o notranjih finančnih pravilih za 

izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije, oddelka za Odbor regij,  

 

OB UPOŠTEVANJU Pravilnika predsedstva št. 14/2020 z dne 23. junija 2020 o plačilu pavšalnih 

sejnin za seje na daljavo članom in pravilno pooblaščenim nadomestnim 

članom Evropskega odbora regij, kakor je bil spremenjen s Pravilnikom št. 

21/2020 z dne 9. oktobra 2020; 

 

OB UPOŠTEVANJU Sklepa predsednika Odbora regij št. 16/2020 z dne 15. julija 2020 o 

začasnih ukrepih glede delovanja Odbora regij med pandemijo COVID-19 

v Evropski uniji, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 27/2020 z dne 

27. oktobra 2020; 

 

                                              
1  UL L 193, 30.7.2018, str. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2018:193:SOM:SL:HTML
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OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA: 

 

(1) Sklep predsednika Odbora regij št. 16/2020 z dne 15. julija 2020 o začasnih ukrepih glede 

delovanja Odbora regij med pandemijo COVID-19 v Evropski uniji je bil sprejet, da se zagotovi 

delo OR med pandemijo COVID-19, zlasti njegova svetovalna vloga v postopku odločanja na 

ravni EU, hkrati pa prepreči zdravstveno tveganje za člane, obiskovalce, uslužbence in druge, ki 

delajo v OR. 

 

(2) Sklep št. 16/2020, ki je bil spremenjen s Sklepom št. 27/2020, da bi se njegova veljavnost 

podaljšala do 31. marca 2021, določa, da se vse seje s fizično udeležbo iz člena 1 v čim večji meri 

nadomestijo s sejami na daljavo ali hibridnimi sejami. 

 
(3) Za namene tega pravilnika in v skladu s členom 1 Sklepa št. 16/2020 se seja šteje za sejo na 

daljavo, če se vsi člani in pravilno pooblaščeni nadomestni člani OR ter druge povabljene osebe 

seje udeležijo prek konferenčnega klica ali videokonference prek spleta, za hibridno pa se šteje,  

če se določeno število članov ali pravilno pooblaščenih nadomestnih članov in drugih povabljenih 

oseb seje fizično udeleži na istem kraju, drugi udeleženci pa na seji sodelujejo prek konferenčnega 

klica ali videokonference prek spleta. 

 

(4)  V teh posebnih okoliščinah imajo člani in pravilno pooblaščeni nadomestni člani OR ter 

strokovnjaki poročevalcev in govorniki, povabljeni, da se udeležijo seje na daljavo ali da se na 

daljavo udeležijo hibridne seje, izredne pisarniške in splošne stroške zaradi priprave na seje in 

sodelovanja na njih, zlasti tisti, ki delajo od doma. S tem so povezane precejšnje naložbe in 

prizadevanja – 

 

 

SPREJELO NASLEDNJI PRAVILNIK: 

 

Člen 1 

Upravičenci  

 

1. Zaradi posebnih okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, so člani in pravilno pooblaščeni 

nadomestni člani Evropskega odbora regij, ki se aktivno udeležijo sej na daljavo ali se na daljavo 

udeležijo hibridnih sej, tj. sej: 

– organov, navedenih v členu 1 Poslovnika,  

– komisije za finančne in upravne zadeve,  

– organov, ki jih ustanovi predsedstvo v skladu s členom 37(e) in (i) Poslovnika,  

– izrednih ali rednih sej političnih skupin v skladu s členom 9(6) Poslovnika,  

– predsednika,  

– prvega podpredsednika,  

– predsednikov komisij, 

– predsednikov političnih skupin, 

upravičeni do pavšalne sejnine za seje na daljavo, ki krije vse stroške, nastale zaradi te udeležbe 

na daljavo. Člani in pravilno pooblaščeni nadomestni člani Evropskega odbora regij so do 

pavšalne sejnine za seje na daljavo upravičeni tudi, če je njihovo udeležbo na seji ustrezno odobril 

predsednik OR ali predsednik komisije ali politične skupine. Do pavšalne sejnine za seje na 
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daljavo so upravičeni tudi strokovnjaki poročevalcev in govorniki, ki se udeležijo seje na daljavo 

ali se na daljavo udeležijo hibridne seje.  

 

2. Pavšalna sejnina za seje na daljavo iz člena 1 se izplačuje, dokler so organom ter članom, pravilno 

pooblaščenim nadomestnim članom in drugim upravičencem iz prvega odstavka tega člena 

dejansko onemogočene seje s fizično udeležbo zaradi pandemije COVID-19 oziroma dokler jim 

ukrepi, ki jih je v zvezi s pandemijo COVID-19 sprejela ena od držav članic, preprečujejo fizično 

udeležbo na sejah. 

 

Člen 2 

Znesek nadomestila 

 

Pavšalna sejnina za sejo na daljavo iz člena 1 znaša 200 EUR na dan. 

 

Člen 3 

Izjava o prisotnosti na seji 

 

1. Za upravičenost do izplačila sejnine, določene v tem pravilniku, osebe iz člena 1(1) podpišejo 

izjavo, ki je priložena temu pravilniku, in jo predložijo finančni službi za člane.  

 

2. V tej izjavi osebe iz člena 1(1) navedejo, da so se seje udeležile na daljavo in da zahtevajo 

izplačilo pavšalne sejnine za sejo na daljavo. Če uporabljeno orodje IT omogoča pripravo 

seznama prisotnih, oddelek OR, pristojen za organizacijo seje, pošlje ta seznam upravi, ki na 

njegovi podlagi preveri prisotnost zadevnih oseb. 

 
3. Izjavo je treba predložiti finančni službi za člane najpozneje do 1. decembra v letu, ki sledi letu, 

v katerem je potekala seja. Vsak zahtevek za plačilo, prejet po tem datumu, bo zavrnjen in bo 

veljal za ničnega. 

 

Člen 4 

Finančni postopek 

 

1. Osebe iz člena 1(1) prejmejo pavšalno sejnino za sejo na daljavo iz tega pravilnika šele potem, 

ko predložijo izjavo iz člena 3. 

 

2. Plačilo se izvede na bančni ali poštni račun, ki so ga te osebe navedle za namene povračila potnih 

stroškov ter plačila pavšalnih nadomestil za potne stroške in sejnin. 

 

Člen 5 

Izvajanje in pritožbe  

 

1. Za izvajanje tega pravilnika je odgovoren generalni sekretar.  

 

2. Vsakršno izjemo odredbodajalec na podlagi nadaljnjega prenosa preda v odločanje generalnemu 

sekretarju. 
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3. Osebe iz člena 1(1) predložijo pritožbo generalnemu sekretarju v enem mesecu od obvestila o 

odločitvi odredbodajalca na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil v zvezi s sejnino iz tega 

pravilnika. 

 

Člen 6 

Končne določbe 

 

1. Ta pravilnik razveljavlja in nadomešča Pravilnik št. 14/2020 z dne 23. junija 2020 in Pravilnik 

št. 21/2020 z dne 9. oktobra 2020. 

 

2. Ta pravilnik začne veljati na dan sprejetja. 

 

 

V Bruslju, 2. februarja 2021 

 

Za predsedstvo Evropskega odbora regij 

 

 

Podpis 

Apostolos Tzitzikostas 

Predsednik 
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Priloga 

 

 

Izjava – priloga k Pravilniku št. 3/2021 

 

 

Podpisani(-a) …………………………………………………. izjavljam, da sem se udeležil(a) seje 

…………………………….., ki je potekala (datum) …………..., na podlagi česar sem upravičen(a) do 

pavšalne sejnine za seje na daljavo. 

 

 

 

 

Podpis ___________________________________________ 

 

 

 

Datum ______________________________________________ 

 

 

 

 


