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Občinski svet  

 
Številka: 041-0001/2010-2 
Datum: 06. 09. 2010 
 
 
Obrazložitev predloga sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2010 
 
10. oktobra 2010 bodo v Sloveniji potekale redne lokalne volitve. Uradna volilna kampanja se bo 
pričela 30 dni pred glasovanjem, torej 10. septembra. Volilna kampanja kandidatov za županske 
volitve ter volitve v občinske svete bo trajala do 8. oktobra ob polnoči, ko nastopi volilni molk. 
 
Pravila volilne kampanje so določena v Zakonu o volilni in referendumski kampanji-ZVRK (Ur. l. 
RS, št. 41/2007, 103/2007, 105/2008 – Odl. US), ki volilno kampanjo opredeljuje kot vse 
politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah.  
 
Za volilno kampanjo se štejejo zlasti: 

- propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo 
telekomunikacijskih sredstev, 

- plakatiranje in 
- javni shodi v zvezi z volilno kampanjo (predvolilni shodi). 

 
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, 
politične stranke in drugi organizatorji volilne kampanje. 
 
Sredstva volilne kampanje so zakonsko omejena. Stroški volilne kampanje za volitve v 
predstavniški organ lokalne skupnosti (občinski svet) ne smejo preseči 0,40 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti (4. odst. 23. člena ZVRK). Stroški 
volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (župan) ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do 
drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju 
kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 
skupnosti (5. odst. 23. člena ZVRK). 
 

Lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov 
organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo 
stroškov samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu, in 
samo organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli določen odstotek 
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi 
lokalna skupnost, ne sme presegati 10% (1. odst. 28. člena ZVRK). Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga naj bo ta odstotek 6, kot je bilo na prejšnjih lokalnih 
volitvah.  

V skladu z 2. odst. 28. člena ZVRK višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne 
kampanje na volitvah za člane občinskega sveta ne sme presegati višine povračila za dobljeni 
glas organizatorjem volilne kampanje za poslance državnega zbora (0,33 EUR za dobljeni glas-
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določeno v 1. odst. 24. člena ZVRK). Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne 
kampanje za župana ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne 
kampanje za predsednika republike (0,12 EUR za dobljeni glas-določeno v 2. odst. 26. člena 
ZVRK). Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v 
tem krogu. 

Predlog sklepa je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 
16. seji dne 17.08.2010 in sprejela stališče, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu.  
Glede na navedeno predlagamo v sprejem občinskemu svetu Sklep o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2010. 

Pripravila: 
Urška Velikonja 
                   ŽUPAN 
                  Zlatko-Martin Marušič 
 
 

 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet 

  PREDLOG 
    
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 
103/2007 in 105/2008 – Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 
112/2007) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 34. seji dne 06.09.2010 sprejel 
 
 

SKLEP 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren-

Kostanjevica za volilno leto 2010 
 
 

1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2010.  
 

2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega 
volilnega upravičenca v občini. 
 
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega 
volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne 
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na 
posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 

3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerih listam so 
pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 eura za dobljen 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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4. člen 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje 
oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 6% od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 eura za dobljen glas. 
 
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje 
oziroma kandidata za župana, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do dodatne povrnitve 
stroškov v višini 0,06 eura za dobljeni glas v tem krogu. 
 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

5. člen 
Kolikor Državni zbor Republike Slovenije revalorizira zneske, ki določajo višino dovoljene 
porabe sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo na 
podlagi določb Zakona o volilni in referendumski kampanji, se vsi zneski iz tega sklepa 
revalorizirajo skladno z aktom državnega zbora. 
 

6. člen 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za 
župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Miren-
Kostanjevica najkasneje 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu 
sodišču. 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
                   ŽUPAN 
                  Zlatko-Martin Marušič 
 
 
                                                                                       
 


