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Občinskemu svetu 
 
 
Zadeva:  Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov  

Občine Sodražica 
 
 

Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) v drugem odstavku 45. a člena določa višino 
enkratnega nadomestila, ki ga prejmejo člani volilnih organov zaradi dela v volilnih organih 
ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, ter ob 
nadomestnih volitvah v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote.   

V primeru, da so v občini oblikovane volilne enote, višino nadomestila, ki ga prejmejo člani 
volilnih organov ob nadomestnih volitvah, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja glede na obseg volilnih opravil, in sicer najpozneje deset dni po razpisu volitev.  

Merila za določitev višine nadomestila se določijo z aktom občinskega sveta.  

Višino enkratnega nadomestila se določi za predsednika in člane občinske volilne komisije (v 
nadaljevanju OVK) ter njihovih namestnikov in tajnika ter namestnika tajnika OVK. 
 
Člani OVK imajo za vsake splošne volitve v Občinski svet pravico do enkratnega 
nadomestila, in sicer: 

- predsednik in tajnik OVK znesek, ki je enak 50% osnovne plače za poklicno opravljanje 
funkcije župana v občini,  

- namestnik predsednika OVK in namestnik tajnika znesek, ki je enak 80% nadomestila 
predsednika OVK,  

- člani OVK in njihovi namestniki znesek, ki je enak 20% nadomestila predsednika OVK. 

 
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa v svojem 56. členu določa, da postopek za 
izvedbo referenduma v samoupravni lokalni skupnosti vodijo volilni organi, ki vodijo lokalne 
volitve, ter da se glede vprašanj postopka, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja lokalne volitve, in zakona, ki ureja volitve v državni zbor. 
Skladno z navedenim občinski svet sprejme merila za določitev višine nadomestila volilnih 
organov za izvedbo referenduma v samoupravni lokalni skupnosti.  
 

Predlagam, da Občinski svet po razpravi sprejme predlagani Sklep o merilih za določitev 
višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica. 
 
 
Pripravila:        Župan 
Darja Vetrih       mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
 



 
Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta občine Sodražica 
(Ur. l. RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 2. izredni seji, dne 17. 10. 
2019, sprejel 
 
 

S K L E P 

o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov  

Občine Sodražica 
 
 

I.  
 
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine Sodražica 
za vse volitve in referendume, ki potekajo na območju občine Sodražica, razen za vsake 
splošne volitve, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet ter redne in 
nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, za katere je višina nadomestila 
določena z zakonom, ki ureja lokalne volitve. 
 

II. 
 
Višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 
zakonskem roku, pri čemer upošteva naslednja merila:  

- število volilnih enot, v katerih potekajo volitve oz. referendum, 
- število volišč, potrebnih za izvedbo volitev oz. referenduma, 
- obseg in zahtevnost neposrednih opravil. 

 
III. 
 

Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja članom volilnih organov (predsedniku, članom, tajniku in njihovim namestnikom), 
zaradi dela v volilnih organih, določi enkratno nadomestilo v višini od 70% do 100% 
nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev in je določen z zakonom, ki ureja 
lokalne volitve. 
 

IV.  
 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
 

Št. 041-5/19 
Sodražica,  

Župan Občine Sodražica  
mag. Blaž Milavec l. r.  
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