Na podlagi 55. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI
– UPB2) v zvezi s četrto točko prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na
50. seji 9. novembra 2015, sprejela

SKLEP
o določitvi meril in kriterijev za določitev višine akontacije finančnih sredstev za kritje
materialnih stroškov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot za izvedbo
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (ZZZDR-D)
I.
S tem sklepom se določajo merila in kriteriji ter višina akontacije finančnih sredstev za kritje
materialnih stroškov, ki jih imajo okrajne volilne komisije in volilne komisije volilnih enot za
izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (ZZZDR-D).
II.
(1) Okrajnim volilnim komisijam se obseg finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov določi
kot akontacija, na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
a. Materialni stroški volišča:
1. Za povrnitev stroškov oz. odškodnino lastniku oz. upravljavcu za uporabo volišča v 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
referenduma, na podlagi določb Zakona o dohodnini se navedeni stroški ne obdavčijo, če
posamezni dohodek ne presega 42,00 EUR. V primeru, če dohodek presega 42,00 EUR,
je potrebno celotni dohodek obdavčiti kot dohodek iz premoženja v skladu z Zakonom o
dohodnini.
2. Za reprezentanco volilnega odbora pripada okrajni volilni komisiji 5,00 EUR na volišče.
Za reprezentanco se šteje voda, sok, kava, slano ali drugo drobno pecivo. Iz sredstev za
reprezentanco ni dovoljeno kupovati alkoholnih pijač.
b. Materialni stroški okrajne volilne komisije:
1. Okrajni volilni komisiji pripadajo finančna sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer
11,00 EUR na volišče in 0,04 EUR na volivca.
2. Za materialne stroške se šteje:

-

poštnina,
pisarniški material,

-

stroški reprezentance. Za reprezentanco se šteje npr. voda, sok, kava, slano ali
drobno pecivo, sendviči in podobno. Okrajna volilna komisija sme izjemoma izdati
naročilnico za gostinske storitve v višini 5,00 EUR na člana okrajne volilne komisije. Iz
sredstev za reprezentanco ni dovoljeno kupovati alkoholnih pijač.
drugi stroški.

-

(2) Poštnino za obvestila volivcem o dnevu glasovanja in o volišču na območju katerega so
vpisani v volilni imenik poravna Državna volilna komisija.
(3) Pri porabi sredstev za materialne stroške je treba upoštevati, da se sredstva lahko porabijo
izključno za funkcije in naloge volilnih organov.
III.
(1) Volilnim komisijam volilnih enot se za materialne stroške nakaže akontacija v višini 250,00
EUR.
(2) Pri porabi sredstev morajo VK VE upoštevati določbe točke b/2 prvega odstavka in tretji
odstavek II. točke tega sklepa.
IV.
(4) Na predlog okrajne volilne komisije oziroma volilne komisije volilne enote lahko direktor
Službe Državne volilne komisije odloči o dodatnih sredstvih za posamezno volilno komisijo.
Predlog mora biti obrazložen.
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