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Predlog 

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – 

ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list 

RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 2. redni seji dne 15. 

1. 2018 sprejel 

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za 

volilno leto 2018 
 

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 2018. 

2. člen 

Organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet, ki so jim pripadli mandati za člane 

občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni 

glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 

razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

3. 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 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 

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

4. 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 Miren-Kostanjevica 30. dan po 

predložitvi poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter njegovi obravnavi na seji občinskega 

sveta. 

5. člen 

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

 

Št.: 007-0001/2019-1 

Miren, dne 15. januar  2019 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
1. 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 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. členu 
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. člena ZVRK, tj. obdobje volilne kampanje (začetek: 30 dni pred 
dnem glasovanja, konec: najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja – v našem primeru: od 
19.10.2018 do 16.11.2018 – 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. člena 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. člena 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. člen 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. člena 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 občina, ne sme presegati 10%. (1. odst. 28. člena 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 (28. člen v zvezi s 1. odst. 24. člena ZVRK) in predsednika 
republike (28. člen v zvezi z 2. odst. 26. člena 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 2018. Pravico do 
delnega povračila stroškov volilne kampanje imajo organizatorji volilne kampanje list 
kandidatov oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim so 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 so dosegli najmanj 10% 
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR 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. 
 
V skladu z navedenim je občinska uprava pripravila in posredovala v obravnavo in sprejem 
Občinskemu svetu Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2018. 
 
 
Pripravila: 
Mojca Bratina 
Pravna služba Občine Miren-Kostanjevica 
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Predsednik KMVVI 

 
 
 

 


