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ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Predlog Sklepa o določitvi višine nadomestil za posebne oblike
NASLOV GRADIVA: glasovanja

Gradivo pripravil:

Klavdija Tahan

Gradivo predlaga:

predsednik POVK

Poročevalec:
uradniški naziv:

Klavdija Tahan
Svetovalka

Posebna občinska volilna komisija predlaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da
predlog Sklepa o določitvi višine nadomestil za posebne oblike glasovanja sprejeme v predlaganem
besedilu.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi višine nadomestil za posebne oblike
glasovanja.

predsednik POVK
Mitja Prijatelj, l.r

Priloge:
- obrazložitev
- besedilo predloga sklepa
- besedilo 45. a člena ZLV
- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS št. 140/06,
76/08)
Predlog Sklepa o določitvi višine nadomestil za posebne oblike glasovanja

1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem predloga Sklepa določitvi višine nadomestil za posebne oblike glasovanja je:




45. a člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
45/08 in 83/12)- v nadaljevanju: ZLV, ki v sedmem odstavku določa, da za posebne oblike
glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za
invalide in druge oblike posebnega glasovanja, določi višino nadomestila predsedniku, namestniku
predsednika in članom volilnega odbora komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih dneh po razpisu volitev. Članom
volilnega odbora pripada nadomestilo v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena.
4. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (Uradni list RS št. 140/06, 76/08)- v nadaljevanju: Uredba, ki v četrtem odstavku določa,
da pri prejemkih, ki so namenjeni pokritju stroškov dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični
osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o
volitvah, znesek celodnevne dnevnice znaša 15,00 EUR.

2. Razlogi za sprejem
V letu 2014 bodo izvedene redne volitve občinskih svetov, županov in članov svetov krajevnih skupnosti. V
skladu z navedeno zakonodajo članom volilnih odborov, ki vodijo in izvajajo posebne oblike glasovanja,
pripada nadomestilo. Za nemoteno delo pri izvedbi volitev posebna občinska volilna komisija komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta predlaga višino nadomestil za posebne oblike
glasovanja, kot je zapisano v besedilu predloga sklepa.
3. Finančne in druge posledice
S sprejemom predlaganega sklepa bodo nastale posledice za proračun Občine Trebnje.
Peti odstavek 45. a člena ZLV določa višino nagrad za predsednika in člane volilnih odborov ter njihove
namestnike. Njihova nagrada tako znaša tri dnevnice v celodnevnem trajanju, kot je določena v četrtem
odstavku 4. člena Uredbe- to je 15,00 EUR oziroma skupaj 45 EUR za vsak dan predčasnega glasovanja,
kar vključuje tudi delo v nedeljo pri izvrševanju funkcije volilnega odbora, ki je vodil predčasno glasovanje
pri ugotavljanju izida glasovanja na predčasnem glasovanju.
Skladno s sedmim odstavkom 45. a člena ZLV predsedniku volilnega odbora in njegovemu namestniku
pripada dodatno nadomestilo v višini polovice dnevnice, navedene v prejšnjem odstavku za vsak dan
glasovanja.

Primer izračuna nadomestila za volilni odbor:

predsednik in namestnik
člani in namestniki

pripravila:
Klavdija Tahan

na dan
3x15 + 7,5 = 52,5 EUR
3x15 EUR

predčasno glasovanje traja 3 dni
157,5 EUR
135,0 EUR

Predlog
Na podlagi 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
45/08 in 83/12, v nadaljevanju: ZLV) ter četrtega odstavka 4. člena in 5. člena Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, v
nadaljevanju: uredba), je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog občinske
volilne komisije ter posebne občinske volilne komisije na ________. seji dne ________ sprejela
SKLEP
o določitvi višine nadomestil za posebna glasovanja

1.
Za posebne oblike glasovanja se v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve štejejo: predčasno
glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike posebnega
glasovanja.
2.
Predsednik, njegov namestnik in člani volilnega odbora na posebnih oblikah glasovanja imajo v skladu s
sedmim odstavkom 45. a člena ZLV in v skladu s 4. členom Uredbe pravico do nadomestila v višini treh
dnevnic (ena dnevnica je 15,00 EUR) za vsak dan glasovanja, to je skupaj 45,00 EUR za vsak dan
glasovanja. To nadomestilo vključuje tudi delo pred dnevom glasovanja, ko volilni odbor prevzema gradivo
in delo v nedeljo pri izvrševanju funkcije volilnega odbora, ki je vodil glasovanje pri ugotavljanju izida
glasovanja ter sodelovanje volilnega odbora v postopku varstva volilne pravice.
3.
Predsedniku volilnega odbora in njegovemu namestniku za vsako glasovanje pripada dodatno nadomestilo
v višini polovice dnevnice, določene v prejšnji točki tega sklepa.
4.
Člani volilnega odbora na posebnih oblikah glasovanja imajo pravico do povračila potnih stroškov glede na
oddaljenost v višine kilometrine, kot je določena v 5. členu uredbe in sicer 0,37 EUR/km na podlagi
potnega naloga, ki ga izda predsednik občinske volilne komisije.
5.
Ta sklep se uporablja za izplačilo nadomestil za delo volilnih organov pri izvedbi rednih volitev članov
občinskega sveta, župana in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje v letu 2014.

Trebnje,
Številka
Predsednica komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Nada Pepelnak, l. r.

