
O B Č I N S K I  S V E T   
Številka: 
Datum: 22.08.2018 
 
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 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/2006, 89/2010, 75/2017)  vam v obravnavo in sprejem pošiljam: 
 
Predlog sklepa za sprejem Meril za določitev višine nadomestil za člane volilnih organov 
Občine Bovec 
 
NAMEN: Sprejem sklepa 
PRAVNA PODLAGA: Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 
PREDLAGATELJ: Valter Mlekuž – župan Občine Bovec 
GRADIVO PRIPRAVILIA: Katarina Barbara Ostan 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Bovec sprejme Sklep za sprejem Meril za določitev 
višine nadomestil za člane volilnih organov Občine Bovec 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja: 
V skladu z drugim odstavkom 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah imajo člani volilnihorganov 
zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne inpredčasne volitve v 
občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini nisooblikovane volilne enote, in 
redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu,pravico do enkratnega 
nadomestila. Volitve v svete krajevnih skupnosti so izvzete izopredelitve v drugem odstavku 45. a 
člena Zakona o lokalnih volitvah in so v četrtemodstavku istega člena opredeljene kot druge 
volitve. V skladu s četrtim odstavkom 45. ačlena Zakona o lokalnih volitvah so ob vsakih drugih 
volitvah, razen volitvah iz drugegaodstavka 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah, člani volilnih 
organov, ki sodelujejo navolitvah, prav tako upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na 
obseg volilnihopravil, ob upoštevanju določil zakona, določi Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve inimenovanja, najpozneje deset dni po razpisu volitev, merila za določitev višine 
nadomestilapa se določijo z aktom občinskega sveta. 
 
2. Cilji in načela: 
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Bovec se določijo 
zaktom Občinskega sveta in omogočajo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve inimenovanja, 
da določi višino nadomestila za delo volilnih organov pri volitvah v svetekrajevnih skupnosti. 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic: 
Sredstva za povračilo stroškov dela članom volilnih organov in druge stroške, povezane 
zlokalnimi volitvami, so zagotovljena na proračunski postavki Izvedba lokalnih volitevin 
referendumov. 
 

OBČINA BOVEC  

Trg golobarskih žrtev 8  

5230 Bovec 

Telefon: SI (386) 05/384-19-00 

Telefax : SI (386) 05/384-19-15 

E-pošta: obcina.tajnistvo@bovec.si 



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 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/2006, 89/2010, 75/2017) je Občinski svet Občine Bovec na ___ dne ___ sprejel: 
 

M E R I L A 

za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Bovec  

 

1. člen 

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

 

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 naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.  

Bovec, dne 22.08.2018 

 

       Občina Bovec 

       Župan Valter Mlekuž 


