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ŽUPAN 

 

Številka: 032-3/2018-13 

Datum: 5.6.2018 

 

 

   OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode 

 

VSEBINA: Predlog sklepa za sprejem Meril za določitev višine nadomestila za 

člane volilnih organov Občine Medvode   

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Sonja Rifel, vodja oddelka za SPPDZ 

 

GRADIVO:  - priložen predlog meril z obrazložitvijo 

   

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Medvode sprejema Merila za določitev višine nadomestila za 

člane volilnih organov Občine Medvode. 

 

 

 

     Nejc Smole  

  župan 
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Na podlagi četrtega odstavka 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 51/14- uradno prečiščeno besedilo, 55/14- popr. in 17/18) je Občinski svet Občine 
Medvode na ___. seji dne ___.___.2018 sprejel 
 
 
 

MERILA 
za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Medvode 

 
  

1. člen 
 
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine Medvode za 
volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Medvode. 
 
 

2. člen 
 

Višino nadomestila s sklepom določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
najpozneje deset dni po razpisu volitev, pri čemer upošteva naslednja merila: 

- število volilnih enot, v katerih potekajo volitve (celotno območje občine, posamezna volilna 
enota ali del volilne enote), 

- število volišč, potrebnih za izvedbo volitev, 
- število različnih vrst volitev, ki potekajo istočasno. 

 
 

3. člen 
 
Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena pripada članom Občinske volilne komisije (predsedniku, 
članom, tajniku in njegovim namestnikom) zaradi dela v volilnih organih enkratno nadomestilo v 
znesku med 80 % do 100 % nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev, in je določen z 
zakonom, ki ureja lokalne volitve. 
 
 

4. člen 
 

Ta merila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka:  
Medvode, dne 
 
 

      
    Župan 

             Občine Medvode 
                 Nejc Smole 
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Obrazložitev: 
 
Pravna podlaga: 
 
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17), ki v drugem odstavku  45a. člena določa, da imajo člani volilnih organov zaradi dela v 
volilnih organih 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, in sicer: 

- predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 50 % osnovne mesečne 
plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini; 

- namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80 
% nadomestila predsednika občinske volilne komisije; 

- člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20 % nadomestila 
predsednika občinske volilne komisije. 

 
Četrti odstavek istega člena tega zakona določa, da so člani volilnih organov, ki sodelujejo na 
volitvah, ob vsakih drugih volitvah, kamor sodijo tudi  volitve v svete krajevnih skupnosti, 
upravičeni do dodatnega oziroma ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob 
upoštevanju določbe drugega odstavka istega člena, določi komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja občinskega sveta, najpozneje deset dni po razpisu volitev. 
Merila za določitev višine nadomestila se po zakonu določijo z aktom občinskega sveta.  
 
Razlogi za sprejem meril: 
 
Kot navedeno, se merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Medvode, 
določijo z aktom Občinskega sveta in omogočajo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja, da določi višino nadomestila za delo volilnih organov pri volitvah v svete krajevnih 
skupnosti.  
V občini Medvode volitve v svete krajevnih skupnosti vključujejo šestindvajset krajevnih volilnih 
enot (šestindvajset glasovanj sestavi enajst svetov krajevnih skupnosti), zato je izvedba teh volitev 
vsaj tako zahtevna kot je izvedba volitev za člane občinskega sveta in volitev za župana. Tako 
predlagamo, da se višina nadomestila določi v znesku med 80 % do 100 % nadomestila; 
konkretno višino nadomestila bo ob izvedbi vsakokratnih volitev in ob upoštevanju meril določila 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Ocena finančnih posledic: 
 
Sredstva za povračilo stroškov dela članom volilnih organov in druge stroške, povezane z lokalnimi 
volitvami so zagotovljena v rebalansu na proračunski postavki 1.4.1.20 Lokalne volitve. 
 
Občinskemu svetu Občine Medvode predlagamo sprejem meril v predlagani vsebini. 
 
Pripravila: 
Sonja Rifel, vodja oddelka za SPPDZ 
 
 
          Nejc Smole 
              župan 
 


