
VII/1 
 

VII 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 27.5.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE 

VOLILNIH ORGANOV OBČINE RADOVLJICA 
                        
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLINIH 
ORGANOV OBČINE RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala: 

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejme Merila za določitev višine nadomestila za 
člane volilnih organov Občine Radovljica. 
                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) 
in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine 
Radovljica na svoji ___ redni seji dne _________ sprejel  
 

MERILA 
za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica  

 
1. člen  

 
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine 

Radovljica za vse lokalne volitve in referendume, ki potekajo na območju občine Radovljica, 
razen za vsake splošne volitve, 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, za katere je višina nadomestila 
določena z zakonom, ki ureja lokalne volitve.  
 

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 (celotno območje občine, posamezna volilna enota ali del volilne 
enote),  
– število volišč, 
– obseg območja, 
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo,  
– obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil. 
 

3. člen  
 

Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja članom volilnih organov, zaradi dela v volilnih organih, določi enkratno 
nadomestilo v višini od 80% do 100% nadomestila, ki bi ga prejeli v primeru splošnih volitev 
in je določeno z zakonom, ki ureja lokalne volitve.  
 

4. člen  
 
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave. 
 
 
Številka: 007-0006/2019 
Datum:    

 
Ciril Globočnik                                                                                        
     ŽUPAN 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2835/merila-za-dolocitev-visine-nadomestila-za-clane-volilnih-organov-obcine-krsko/#5. člen
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Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 27.5.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLINIH 
ORGANOV OBČINE RADOVLJICA 

 
1. Zakonska podlaga 

- 45.a člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- UPB3 in spremembe),  
 
2. Obrazložitev 
2. odstavek 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah določa višino enkratnega nadomestila, do 
katerega so upravičeni volilni organi za svoje delo 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. To določilo se, skladno s 114. členom Zakona o lokalnih volitvah, smiselno uporablja 
tudi za redne in predčasne volitve v svete krajevnih skupnosti. 
 
4. odstavek 45.a člena pa nadaljnje določa, da so ob vsakih drugih volitvah (kot so npr. 
referendumi ali nadomestne volitve v svet tistih krajevnih skupnosti, kjer so oblikovane 
volilne enote) člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega 
nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil in ob upoštevanju določbe 2. odstavka tega 
člena, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta 
najpozneje deset dni po razpisu teh volitev. Merila za določitev višine nadomestila iz tega 
odstavka se določijo z aktom občinskega sveta. 
 
Občina Radovljica meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov do sedaj ni 
imela, zato občinskemu svetu predlagamo, da jih sprejme. Odstotek višine nadomestila je 
povzet iz meril tistih občin, ki jih že imajo (Občina Brežice, Občina Kamnik, Občina 
Medvode, Občina Bovec). 
 
3. Finančne posledice 
Sprejeta merila predstavljajo ustrezno pravno podlago za določitev višine nadomestila za 
volilne organe v tistih volilnih postopkih, kjer ta ni določena z zakonom, sicer pa neposrednih 
finančnih posledic za proračun občine ni.  
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin 
Vodja Oddelka za splošne zadeve             Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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