Objavljeno v "Našem časopisu" št.: 355 z dne 24.11.2008
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 45.
a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) ter 20.
člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski
svet Občine Vrhnika na 17. redni seji dne 20. 11. 2008 sprejel

PRAVILNIK
O NADOMESTILU ČLANOM OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OB IZREDNIH
VOLITVAH
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev višine nadomestila članom volilne komisije ob
referendumih in vsakih drugih volitvah, razen ob splošnih volitvah, ki obsegajo redne in
predčasne volitve v občinski svet, nadomestnih volitvah v občinski svet in rednih ter
nadomestnih volitve župana v prvem in drugem krogu.
2. člen
Ob referendumih in vsakih drugih volitvah, razen ob splošnih volitvah, ki obsegajo redne in
predčasne volitve v občinski svet, nadomestnih volitvah v občinski svet in rednih ter
nadomestnih volitve župana v prvem in drugem krogu, imajo člani občinske volilne komisije
pravico do enkratnega nadomestila po naslednjih merilih:
- število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
- število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
- število volišč.
Višina nadomestila, ob upoštevanju meril iz prejšnjega odstavka tega člena, se določi na
naslednji način in sicer za:
– predsednika in tajnika občinske volilne komisije v znesku, ki ne sme biti nižji od 20%
in ne višji od 80% zneska, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje
funkcije župana v občini;
– namestnika predsednika občinske volilne komisije in namestnika tajnika v znesku, ki
je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije;
– člane občinske volilne komisije in njihove namestnike v znesku, ki je enak 20%
nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinske volilne komisije
pripada nadomestilo, določeno v skladu z drugim odstavkom 45.a člena Zakona o lokalnih
volitvah.
Višino nadomestila določi komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
administrativne zadeve najpozneje deset dni po razpisu volitev.
3. člen
V primeru, ko se občinska volilna komisija sestane na seji zaradi ugotovitve in potrditve
nadomestnega mandata člana občinskega sveta, se obračuna sejnina v skladu z 11. členom
Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah
zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov.

4. člen
Člani občinske volilne komisije so upravičeni do izplačila prejemkov po tem pravilniku na
podlagi sklepa o imenovanju.
5. člen
Plačila za opravljanje funkcije se izplačajo najkasneje 30 dni po zaključku volitev, na
transakcijski račun upravičenca.
6. člen
Evidenco prisotnosti članov volilnih organov vodi tajnik občinske volilne komisije.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš Časopis.
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