Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št . 39/92 in 73/03 – odločba
US), v zvezi z 26. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list št. 109/06-ZVDZ-UPB1 in 54/07 –
odločba US) je Državna volilna komisija na 93. seji dne 21. avgusta 2012, sprejela

SKLEP
o določitvi višine nadomestil oziroma povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in
drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na volitvah in o višini akontacije okrajnim volilnim
komisijam
I.
S tem sklepom se določa višina nadomestil oziroma povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in
drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na volitvah in višina akontacije okrajnim volilnim komisijam.
II.
(1) Članom in namestnikom volilnih odborov pripada nadomestilo oziroma povračilo stroškov (v
nadaljevanju: nadomestilo) v naslednji višini:
1. Član volilnega odbora, ki vodi glasovanje na volišču 11.11.2012, ima pravico do povračila stroškov za
vsak dan, ko je dolžan opravljati funkcijo oziroma biti na razpolago volilnim komisijam v zvezi z
varstvom volilne pravice oziroma odpravo pomanjkljivosti v postopku ugotavljanja izida glasovanja za
območje okraja, in sicer v višini dnevnice določene z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08) in sicer
15,00 EUR, skupaj torej tri dnevnice oziroma v višini 45,00 EUR.
2. Predsednik volilnega odbora in njegov namestnik imata poleg povračila iz prejšnje točke tega sklepa
pravico do povrnitve stroškov v zvezi z organizacijo glasovanja, predajo in prevzemom volilnega
gradiva še dodatno pol dnevnice v višini 7,50 EUR oziroma skupaj v višini 52,50 EUR.
3. Član volilnega odbora na predčasnem glasovanju ima pravico do povračila stroškov v skupni višini
štirih dnevnic t.j. v višini 60,00 EUR in sicer za dneve predčasnega glasovanja in za delo v nedeljo pri
izvrševanju funkcije volilnega odbora, ki je vodil predčasno glasovanje pri ugotavljanju izida glasovanja
na predčasnem glasovanju. Predsednik volilnega odbora in njegov namestnik imata pravico do
povrnitve stroškov v zvezi z organizacijo glasovanja še dodatno pol dnevnice v višini 7,50 EUR
oziroma skupaj 67,50 EUR.
4. Če je okrajna volilna komisija imenovala posebni volilni odbor, ki opravlja samo naloge pri glasovanju
na domu (»leteči volilni odbor«), imajo člani posebnega volilnega odbora pravico do ene dnevnice
določene z uredbo iz točke 1.1. tega sklepa t.j. v višini 15,00 EUR.
5. Če se prevzem in predaja volilnega gradiva opravita po predstavniku volilnega odbora, in se za prevoz
uporablja lastno vozilo, ima predstavnik volilnega odbora pravico do povrnitve kilometrine, obračunane
v skladu z višino določeno z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08) in sicer do višine 0,37 EUR/km.
6. Člani volilnih odborov, ki vodijo glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije, imajo pravico do nadomestila v višini ene dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 14 ur,
v državo, v kateri je sedež diplomatsko konzularnega predstavništva, na katerem je volišče.
7. Članom volilnih odborov, ki se udeležijo izobraževanja za uporabo glasovalne naprave imajo pravico
do povračila stroškov v višini ene dnevnice oziroma višini 15,00 EUR.

(2) Izplačilo nadomestila se posameznemu članu volilnega odbora opravi na podlagi odločbe o
imenovanju, ki jo izda okrajna volilna komisija in ob predložitvi davčne številke na podlagi drugega
odstavka 35. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – ZDavP-2-UPB4 in 32/12).
(3)Prispevka, po 28. členu ZPIZ-1 in 18. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju, za člane volilnih
odborov poravna neposredno Državna volilna komisija.
III.
(1) Obseg drugih sredstev za posamezno okrajno volilno komisijo se določi kot akontacija sredstev, ob
upoštevanju števila volivcev in števila volišč, na podlagi naslednjih meril:
1. Za obveščanje volivcev o dnevu glasovanja in o volišču na območju katerega so vpisani v volilni imenik
v višini, določeni v pogodbi s Pošto Slovenije.
2. Materialni stroški volišča:
a) za opremo volišč, ki jo ne zagotovi Državna volilna komisija in za drobni pisarniški material 7,40
EUR na volišče. Za drobni pisarniški material se šteje: papir, pisala, registratorji, toaletni papir ipd.
3. Povrnitev stroškov oz. odškodnina lastniku oz. upravljavcu za uporabo volišča v povprečni višini 50,00
EUR in 10,00 EUR za čiščenje prostora v katerem je volišče; v primeru, ko je volišče v prostorih, ki so
last fizične osebe in le-ta odstopi prostor za izvedbo volitev, se od dohodka (najemnine) v višini 42,00
EUR po določbah zakona o dohodnini ne plačuje dohodnina iz dohodka iz oddajanja premoženja v
najem. Če se doseže dohodek višji kot 42,00 EUR, se celotni dohodek obdavči.
4. Za reprezentanco volilnega odbora v višini 5,60 EUR na volišče. Za reprezentanco po tej točko tega
sklepa se šteje voda, sok, kava, slano ali drobno pecivo. Stroški reprezentance ne smejo zajemati
alkoholnih pijač.
5. Za druge materialne stroške okrajne volilne komisije po kriteriju 12,00 EUR na volišče in 0,055 EUR
na volivca. Za druge materialne stroške se šteje: poštnina, materialni stroški sej volilne komisije,
pisarniški material in stroški reprezentance. Za reprezentanco se šteje: voda, sok, kava, slano ali
drobno pecivo in sendviči . Okrajna volilna komisija sme izjemoma izdati naročilnico za gostinske
storitve v višini 5,00 EUR na člana okrajne volilne komisije, to je v skupni višini 40,00 EUR. Stroški
reprezentance ne smejo zajemati alkoholnih pijač.
(2) Volilnim komisijam volilnih enot se za materialne stroške nakaže akontacija v višini 500,00 EUR.
(3)Direktor službe komisije lahko izjemoma, odloči o dodatnih sredstvih za posamezno okrajno volilno
komisijo oziroma volilno komisijo volilne enote na podlagi obrazloženega zahtevka.
IV.
(1) Članom okrajnih volilnih komisij, volilnih komisij volilnih enot ter tajnikom, namestnikom tajnikov,
računovodji in informatikom pripada nadomestilo v višini:
1. Okrajne volilne komisije:
a) Predsedniku in članom ter njihovim namestnikom nadomestilo v skupni neto višini 3.790,40 EUR,
pri čemer se sredstva med člane in namestnike članov okrajne volilne komisije razdeli na predlog
predsednika okrajne volilne komisije glede na obseg aktivnosti posameznih članov oziroma
namestnikov članov v komisiji. Predlog se posreduje v roku, ki ga določi direktor službe komisije.
b) V primeru, da predsednik okrajne volilne komisije ne posreduje predloga, se nadomestilo izplača na
naslednji način:
- predsedniku in namestniku predsednika okrajne volilne komisije v neto višini 1.012,00 EUR;
- članom okrajnih volilnih komisij in njihovim namestnikom v neto višini 294,40 EUR.
2. Volilni komisiji volilne enote:
a) Predsedniku in članom ter njihovim namestnikom nadomestilo v skupni neto višini 3.496,00 EUR,
pri čemer se sredstva med člane in namestnike članov volilne komisije volilne enote razdeli na
predlog predsednika volilne komisije volilne enote glede na obseg aktivnosti posameznih članov
oziroma namestnikov članov v komisiji. Predlog se posreduje v roku, ki ga določi direktor službe
komisije.

b) V primeru, da predsednik volilne komisije volilne enote ne posreduje predloga, se nadomestilo
izplača na naslednji način:
- predsedniku in namestniku predsednika volilne komisije volilne enote nadomestilo v neto višini
920,00 EUR;
- članom volilnih komisij volilnih enot in njihovim namestnikom nadomestilo v neto višini 276,00
EUR.
(2) Tajnikom in namestnikom tajnikov volilnih komisij ter drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na volitvah
pripada nagrada v višini:
1. Na ravni okraja:
a) tajnikom okrajnih volilnih komisij nagrada v neto višini 1.012,00 EUR;
b) namestnikom tajnikov okrajnih volilnih komisij nagrada v neto višini 782,00 EUR;
c) računovodjem nagrada v neto višini 368,00 EUR;
d) računalničarjem nagrada v neto višini 368,00 EUR.
2. Na ravni volilne enote:
a) tajnikom volilnih komisij volilnih enot nagrada v neto višini 920,00 EUR;
b) namestnikom tajnikov volilnih komisij volilnih enot nagrada v višini 711,00 EUR;
c) računovodjem nagrada v neto višini 368,00 EUR;
d) računalničarjem nagrada v neto višini 368,00 EUR.
(3) Če je isti delavec državnega organa opravljal dolžnosti iz točke 1. ali 2. prejšnjega odstavka v dveh ali
v več volilnih komisijah, se nagrada poveča za 50 odstotkov zneska, ki bi mu pripadal na podlagi zneskov
določenih v točki 1. in 2. prejšnjega odstavka in sicer glede na dolžnost, ki jo je opravljal, za vsako
dodatno volilno komisijo.
(4) Predsednik volilne komisije volilne enote oziroma okrajne volilne komisije lahko predlaga drugačno
razdelitev vendar nagrada posamezni osebi iz točk 1. in 2. drugega odstavka te točke tega sklepa ne sme
presegati 20 odstotkov nagrade posameznika. O predlogu, ki mora biti utemeljen, odloči direktor službe
komisije.
V.
Članom državne volilne komisije pripada nadomestilo v naslednji višini:
1. Predsedniku in namestniku predsednika pripada nadomestilo v višini ene četrtine oziroma 25,00
odstotkov osnovne plače predsednika Ustavnega sodišča RS mesečno, in sicer za mesece avgust,
september, oktober, november 2012 in ob morebitnem drugem krogu za mesec december 2012.
2. Članom in njihovim namestnikom pripada nadomestilo v višini ene šestine oziroma 16,66 odstotkov
osnovne plače predsednika Ustavnega sodišča RS mesečno, in sicer za mesece avgust, september,
oktober, november in ob morebitnem drugem krogu za mesec december 2012.
VI.
(1) Nadomestila in nagrade določene s tem sklepom se izplačajo v bruto zneskih, izračunanih na podlagi
neto višine zneskov.
(2) Nadomestila in nagrade določene v IV. in V. točke tega sklepa vključujejo tudi nadomestila in nagrade
za morebitni drugi krog glasovanja, ki bo 2. decembra 2012.
(3) Obseg drugih sredstev za posamezno okrajno volilno komisijo se za morebitni drugi krog glasovanja
določi v skladu z III. točko tega sklepa.
VII.
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje soglasja Ministrstva za finance.
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