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PREDLOG 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07 
- ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica 
(Ur. l. RS, št. 112/2007) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 33. redni seji dne 
10.9.2014 sprejel naslednji 
 
 

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

Kostanjevica za volilno leto 2014 
 
 

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 2014. 
 

2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne 
smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. 
 
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 list kandidatov oziroma kandidati za člane občinskega sveta, 
katerim so pripadli mandati v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas. 
 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega 
iz poročila Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica in Računskemu sodišču. 
 

4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kandidati za župana, ki so dosegli najmanj 
6% 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 za župana, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v 
tem krogu glasovanja. 
 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega 
iz poročila Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica in Računskemu sodišču. 
 

5. člen 
Organizatorjem volilne kampanje iz 3. in 4. člena tega sklepa se na njihovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica v roku 30 dni po predložitvi 
poročila Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica in Računskemu sodišču. 
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6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2010 z dne 6. 9. 2010 
(Ur. l. RS, št. 72/2010). 
 
 
 
                   ŽUPAN 
                  Zlatko-Martin Marušič 
 
 
                                                                                       
Številka:007-16/2014-1 
Datum: 10.9.2014 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM SKLEPA: 

- 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. l. RS, št. 41/07, 
103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13). 

- 17. člen Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07). 
 
 
2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 
 
Organizatorji volilne kampanje lokalnih volitev so na podlagi Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (ZVRK, Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US 
in 98/13 – v nadaljevanju: zakon) pod določenimi pogoji upravičeni do delnega povračila 
stroškov za organizacijo volilne kampanje. Občina mora pred začetkom volilne kampanje 
sprejeti sklep, v katerem določi upravičence in kriterije za delno povračilo stroškov 
organizatorjem volilne kampanje. 
 
Zakon opredeljuje in našteva, kaj se lahko šteje kot strošek volilne kampanje v 15. čl. ZVRK. 
V splošnem gre za stroške, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno 
kandidatno listo ali posameznega kandidata. Za stroške volilne kampanje se štejejo vsi 
stroški iz navedenega člena, ne glede na to, kdaj so nastali, kdaj so bili plačani in kdaj so bili 
sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se stroški in posli nanašajo 
na obdobje iz 2. čl. ZVRK, tj. obdobje volilne kampanje (začetek: 30 dni pred dnem 
glasovanja, konec: najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja – v našem primeru: od 5. 9. 2014 
do 3. 10. 2014 – do polnoči, ko nastopi volilni molk). Zakon v istem členu določa tudi, kaj ne 
spada med stroške volilne kampanje (stroški zbiranja podpisov, ki se zbirajo za vložitev 
kandidature kandidata ali liste kandidatov oziroma referendumske zahteve, in stroški, nastali 
po obdobju volilne kampanje, razen stroškov odstranjevanja plakatov in stroškov vodenja in 
zaprtja posebnega transakcijskega računa). 
 
Poraba sredstev za volilno kampanjo je zakonsko omejena. To pomeni, da stroški volilne 
kampanje za lokalne volitve (za člane občinskega sveta in za župana) ne smejo preseči 
zakonsko določenih zneskov. Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo 
preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini (4. odst. 23. čl. ZVRK). 
Stroški volilne kampanje za volitve župana pa ne smejo preseči 0,25 EUR 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 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v občini (5. odst. 23. čl. ZVRK). 
 
Po zakonu so upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje organizatorji volilne 
kampanje, ki so: sam kandidat, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, 
politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba (1. odst. 3. čl. ZVRK). Vsaka lista 
kandidatov in posamezni kandidat na volitvah predstavnikov v predstavniških organih 
(občinski svet) in individualnih organih (župan) lokalnih skupnosti ima lahko samo enega 
organizatorja volilne kampanje (4. odst. 3. čl. ZVRK). V skladu z zakonskimi določili lahko 
občina določi pogoj, da pripada delno povračilo stroškov volilne kampanje samo 
organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu, in samo 
organizatorjem volilne kampanje za volitve župana, katerih kandidati so dosegli določen 
odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga 
določi občine, ne sme presegati 10%. (1. odst. 28. čl. ZVRK). Občina se torej lahko odloči, ali 
bo delno povrnila stroške volilne kampanje vsem ali samo določenim organizatorjem volilne 
kampanje. Pri tem pa je omejena z višino delnega povračila, ki po zakonu ne sme presegati 
zneska za povračilo organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora 
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(28. čl. v zvezi s 1. odst. 24. čl. ZVRK) in predsednika republike (28. čl. v zvezi z 2. odst. 26. 
čl. ZVRK). 
 
V predmetnem sklepu so določeni upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2014. Pravico do 
delnega povračila stroškov volilne kampanje imajo organizatorji volilne kampanje list 
kandidatov oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim bodo pripadli mandati v 
Občinskem svetu Občine Miren-Kostanjevica, in sicer v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni 
glas. Upravičeni do delnega povračila stroškov so tudi organizatorji volilne kampanje za 
župana oziroma kandidati za župana v Občini Miren-Kostanjevica, ki bodo dosegli najmanj 
6% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki bodo glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za 
vsak dobljeni glas. V primeru, da pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, 
pa sta v skladu z zakonsko omejitvijo 2. odst. 28. čl. ZVRK, kandidata za župana, ki bosta 
kandidirala v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v 
drugem krogu glasovanja. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica in 
Računskemu sodišču. 
 
V skladu z navedenim je občinska uprava pripravila in posredovala v obravnavo in sprejem 
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Občinskemu svetu Sklep o delni 
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno 
leto 2014. 
 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice v proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2015, ki bodo odvisne od števila oddanih glasov na volitvah. 
 
 
4. DRUGO:  
        / 
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PRILOGA: 
 
Besedilo členov Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. l. RS, št. 41/07, 
103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13), ki daje pooblastilo lokalni skupnosti za 
določitev povrnitve stroškov volilne kampanje (VI. poglavje ZVRK o delnem povračilu 
stroškov volilne kampanje) 
 

24. člen 
(1) Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem 
zboru ali v Evropskem parlamentu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v 
višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 
 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do povračila dela stroškov tudi 
tistemu organizatorju volilne kampanje, čigar lista kandidatov je dobila najmanj 6% glasov od 
skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih 
glasov v vsej državi in sicer v višini 0,17 eura za dobljeni glas v tej volilni enoti oziroma 
državi. 
 
(3) Do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas 
imajo pravico tisti organizatorji volilne kampanje za poslance italijanske in madžarske 
narodne skupnosti, katerih kandidat je dobil mandat ali najmanj 25% od skupnega števila 
izračunanih točk za vse kandidate pripadnike italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti. 
 
(4) Za potrebe izračuna višine delnega povračila iz prejšnjega odstavka se število dobljenih 
glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat, izračuna tako, da se njegovo število točk deli s 
skupnim številom točk, ki so jih prejeli vsi kandidati, tako dobljeni delež pa se pomnoži s 
številom vseh veljavnih glasovnic. 
 

25. člen 
Organizatorju referendumske kampanje ne pripada pravica do povračila stroškov. 
 

26. člen 
(1) Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne 
kampanje za predsednika republike, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če pride do drugega kroga 
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le 
na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
 
(2) Organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike se povrnejo stroški v višini 
0,12 eura za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 
 

27. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v državni zbor, Evropski parlament ali za volitve 
predsednika republike se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz državnega 
proračuna najkasneje v 30 dneh po objavi dokončnega poročila računskega sodišča v glasilu 
državnega zbora. 
 

28. člen 
(1) 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 predstavniškem organu lokalne skupnosti, in samo organizatorjem volilne 
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kampanje za individualni organ lokalne skupnosti, 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%. 
 
(2) Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za 
člane v predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila 
za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za poslance državnega zbora. 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. Če pride na volitvah za individualni organ 
lokalne skupnosti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v 
drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem 
krogu. 
 
(3) Določitev povračila stroškov organizatorju referendumske kampanje v lokalni skupnosti ni 
dovoljena. 
 

29. člen 
(1) Računsko sodišče v šestih mesecih po roku za zaprtje transakcijskega računa opravi 
revizijo pri tistih organizatorjih volilne kampanje, ki imajo na podlagi tega zakona pravico do 
delnega povračila stroškov volilne kampanje. 
 
(2) Računsko sodišče lahko v šestih mesecih po roku za zaprtje transakcijskega računa 
opravi revizijo pri organizatorjih volilne kampanje za referendum na državni ravni. 
 
(3) Računsko sodišče lahko v roku iz prvega in drugega odstavka tega člena opravi revizijo 
tudi pri organizatorju volilne kampanje na volitvah za člane predstavniškega in individualno 
voljenega organa lokalne skupnosti ter za referendum na lokalni ravni. 
 
(4) Organizator volilne kampanje, pri katerem se opravlja revizija, državni organi, organi 
lokalnih skupnosti, AJPES, banke in hranilnice, v katerih so organizatorji volilne kampanje 
odprli posebne transakcijske račune, izvajalci storitev in prodajalci blaga, ki so opravili 
storitve oziroma dobavili blago organizatorju volilne kampanje, so dolžni računskemu sodišču 
na zahtevo brezplačno predložiti listine, potrebne za izvedbo revizije, dati pojasnila ter 
omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. Če računsko sodišče ugotovi obstoj 
tveganj, da organizator volilne kampanje v poročilu iz 18. in 19. člena tega zakona ni prikazal 
oziroma ni pravilno prikazal vseh podatkov, lahko zahteva pojasnila, podatke ali listine, ki so 
potrebne za izvedbo revizije, tudi od drugih oseb. Računsko sodišče za potrebe izvedbe 
revizije osebne podatke zbira neposredno od oseb in iz zbirk osebnih podatkov ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve. 
 

30. člen 
(1) Z revizijo iz 29. člena tega zakona računsko sodišče preizkusi: 
 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v 
skladu z zakonom, 
3. ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v poročilih iz 18. in 19. člena 
tega zakona, točni. 
 
(2) Računsko sodišče lahko na podlagi javno objavljenih poročil iz 18. in 19. člena tega 
zakona zahteva, da organizator volilne kampanje v primernem roku, ki ne sme biti krajši od 
15 dni in ne daljši od 30 dni, dopolni poročilo, če ni sestavljeno v skladu z 18. in 19. členom 
tega zakona in ga ponovno predloži AJPES. 
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(3) Ko je revizijsko poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi na spletnih straneh 
računskega sodišča in državnega zbora oziroma lokalne skupnosti.  
 
(4) Računsko sodišče dokončno revizijsko poročilo pošlje državnemu zboru oziroma lokalni 
skupnosti. 
 

31. člen 
(1) Organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, volitve v Evropski 
parlament in volitve predsednika republike, ki za več kot 10% prekorači dovoljeni obseg 
sredstev za volilno kampanjo, se delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje 
volilne kampanje, ki se mu na podlagi tega zakona izplača iz državnega proračuna, zmanjša 
za polovico. Organizatorju volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno 
voljenih organov lokalnih skupnosti, se v lokalni skupnosti, v kateri za več kot 10% prekorači 
dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, delno povračilo stroškov za organiziranje in 
financiranje volilne kampanje, ki se mu na podlagi tega zakona izplača iz proračuna lokalne 
skupnosti, zmanjša za polovico. 
 
(2) Politični stranki, katere organizator volilne kampanje za volitve poslancev državnega 
zbora, volitve v Evropski parlament in volitve predsednika republike, za več kot 10% 
prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, se za čas enega leta za polovico 
zmanjšajo sredstva, ki se ji izplačujejo iz državnega proračuna na podlagi zakona, ki ureja 
financiranje političnih strank. Politični stranki se v lokalni skupnosti, v kateri organizator 
volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov 
lokalnih skupnosti, za več kot 10% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno 
kampanjo, za čas enega leta za polovico zmanjšajo sredstva, ki se ji izplačujejo iz 
proračuna lokalne skupnosti na podlagi zakona, ki ureja financiranje političnih strank. 
 
(3) Organizator volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, volitve v Evropski 
parlament in volitve predsednika republike izgubi pravico do delnega povračila stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje, ki se mu na podlagi tega zakona izplačajo iz 
državnega proračuna, če za več kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno 
kampanjo. Organizator volilne kampanje za volitve članov predstavniških in 
individualno voljenih organov lokalnih skupnosti, v lokalni skupnosti, v kateri za več 
kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, izgubi pravico do 
delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, ki se mu 
na podlagi tega zakona izplačajo iz proračuna lokalne skupnosti. 
 
(4) Politična stranka za čas enega leta izgubi pravico do sredstev iz državnega proračuna, ki 
se ji izplačujejo na podlagi zakona, ki ureja financiranje političnih strank, če organizator njene 
volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, volitve v Evropski parlament in 
volitve predsednika republike za več kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno 
kampanjo. Politična stranka v lokalni skupnosti, v kateri organizator volilne kampanje 
za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti, 
za več kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, za čas enega 
leta izgubi sredstva, ki se ji izplačujejo iz proračuna lokalne skupnosti na podlagi 
zakona, ki ureja financiranje političnih strank. 
 
(5) Sklep o zmanjšanju oziroma izgubi pravice do povračila stroškov za organiziranje 
in financiranje volilne kampanje iz prvega in tretjega odstavka tega člena in sklep o 
začasnem zmanjšanju oziroma začasni izgubi pravice politične stranke do sredstev iz 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti iz drugega in četrtega odstavka tega 
člena sprejme računsko sodišče takoj, ko postane poročilo o reviziji dokončno. 
 
(6) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dopusten upravni spor. 


