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ZADEVA:   Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 

2018 v občini Slovenska Bistrica 

 

 

I. PREDLAGATELJ 
             

      Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II.  DELOVNO TELO,  PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     Odbor za gospodarstvo in proračun 

 

III.   VRSTA POSTOPKA 
             

     Enofazni 

 

IV.  PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 

11/11 in 98/13), 

 Statut občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/2010). 

 
V.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Namen in cilj predložitve sklepa Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica je v tem, da se s 

sprejemom sklepa pred začetkom volilne kampanje omogoči delno financiranje stroškov volilne 

kampanje organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana v volilnem letu 

2018. 
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Pred vsakimi lokalnimi volitvami se sprejme akt, ki ureja delno povrnitev stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve. V 2. členu sklepa je določeno, da stroški volilne kampanje ne smejo 

preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.  

Zakonsko izhodišče je 28. člen v povezavi s 24. in 26. členom Zakona o volilni in referendumski 

kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13, v nadaljevanju 

ZVRK), ki določa, da višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje v 

predstavniških organih lokalne skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas 

organizatorjem volilne kampanje za poslance v državni zbor. Organizatorji volilne kampanje, 

katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru, imajo pravico do povračila 

stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas. 

Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za individualne organe lokalnih 

skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za 

predsednika republike. Organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike se povrnejo 

stroški v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. 

V predlogu sklepa je torej predlagano delno povračilo stroškov vsem organizatorjem volilne 

kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta v višini 0,30 eura za 

dobljeni glas in delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana, za katere je 

glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, v višini 0,12 eura za dobljeni 

glas v prvem krogu in  0,12 eura za dobljeni glas v drugem krogu. Če pride na volitvah za župana 

Občine Slovenska Bistrica do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem 

krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje predlaganega sklepa ima finančne posledice za proračun občine Slovenska Bistrica. Višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, katerim 

bodo pripadli mandati za člane občinskega sveta, bo odvisna od števila dobljenih glasov. Višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za župana, 

za katerih kandidate bo glasovalo najmanj 10 % volilnih upravičencev, bo odvisna od števila 

dobljenih glasov v prvem krogu volitev, če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, pa tudi od števila 

dobljenih glasov v drugem krogu. 

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 
 

Glede na navedeno občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in sprejme 

naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Slovenska Bistrica 

 

 S spoštovanjem, 

 

Janja TKAVC SMOGAVEC 

vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 
Priloga:  

- predlog sklepa 
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PREDLOG 

 
 

O B Č I N A 
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O b č i n s k i    s v e t 
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Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, štev.  

41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13) in 16. člena Statuta občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, štev. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na ___ seji, dne 

_________ 2018 sprejel 

 

 

SKLEP 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Slovenska 

Bistrica 

 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2018 v občini Slovenska Bistrica. 

 

2.  člen 

 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve županje 

oziroma župana (v nadaljevanju župana) ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki 

ureja volilno kampanjo. 

 

3. člen 

 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za članice oziroma člane (v 

nadaljevanju člane) občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 

višini 0,30 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 

zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
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PREDLOG 

4. člen 

 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od 

skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 

volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do 

drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do 

povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek 

povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 

občinskemu svetu in računskemu sodišču.  

 

5. člen 

 

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo 

zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v roku 30 

dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

 

6. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 

Slovenska Bistrica, dne 

 

 

Dr. Ivan ŽAGAR, 

župan 

Občine Slovenska Bistrica 
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