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Zadeva: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018
Predlagatelj: Županja Občine Divača, Alenka Štrucl Dovgan
Pripravljavec/ci: Občinska uprava

I.

Uvod

Predlagani sklep je potrebno sprejeti zato, da se organizatorjem volilne kampanje omogoči delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. Predlog sklepa ima podlago v Zakonu o
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 - odl. US,
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13; v nadaljevanju ZVRK), ki natančno določa tudi okvire, znotraj
katerih je odločanje pristojnega organa lokalne skupnosti sploh možno. ZVRK v 28. členu določa,
da lokalna skupnost določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem pred pričetkom
volilne kampanje.

II.
-

III.

Pravna podlaga
28. in 23. člen Zakonu o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07-ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in
16. člen Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 5/15,
55/17).
Obrazložitev

Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem volilne
kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti (občinskem
svetu) in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti (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 odstotkov.
Višina delnega povračila stroškov kampanje za volitve članov občinskega sveta ne sme presegati
0,33 EUR za dobljeni glas, višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za
župana pa ne sme presegati 0,12 EUR 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 le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Sicer
ni predmet tega sklepa, da se z njim določajo največji možni stroški, ker to določa ZVRK, zaradi
boljše preglednosti pa na tem mestu kljub vsemu povzemam določbo 23. člena citiranega zakona.
Ta določa, da stroški volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ne smejo preseči 0,40
EUR, za župana pa ne 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.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS,
št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US)
in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 5/15, 55/17)
je Občinski svet Občine Divača na ___. redni seji dne _________ sprejel
Obrazložitev:
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2018 je 23. in 28. člen Zakona o političnih strankah Zakonu o volilni in referendumski kampanji (v
nadaljevanju ZVRK), ki natančno določa tudi okvire, znotraj katerih je odločanje pristojnega organa
lokalne skupnosti sploh možno ter da lokalna skupnost določi višino delnega povračila stroškov
organizatorjem pred pričetkom volilne kampanje, in 16. člen Statuta Občine Divača, ki določa, da
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter
sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Divača za volilno leto 2018.
Obrazložitev:
S prvim členom sklepa se določa predmet oziroma vsebino sklepa.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana 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.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil četrtega in petega odstavka 23. člena ZVRK, ki določata da
stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na
posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti in da stroški volilne kampanje za volitve
individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura 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 eura na posameznega volilnega
upravičenca v lokalni skupnosti.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator
volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v 15
dneh po zaprtju transakcijskega računa.
Obrazložitev:
Zakon določa maksimalno višino delnega povračila stroškov, in sicer za volitve v občinski svet delno
povračilo ne sme preseči 0,33 EUR za vsak dobljeni glas (vezano na volitve poslancev v državni zbor).
V členu je tako določen znesek 0,33 EUR za vsak dobljeni glas za organizatorje volilne kampanje, katerim
so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pod pogojem, da skupni znesek povrnjenih stroškov ne
preseže zneska, ki ga je organizator volilne kampanje porabil za volilno kampanjo. Ta skupni znesek je
razviden iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga mora organizator
volilne kampanje predložiti občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v roku 15 dni po zaprtju
transakcijskega računa, katerega je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v 4 mesecih po
dnevu glasovanja.

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 le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator
volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v 15
dneh po zaprtju transakcijskega računa.
Obrazložitev:
Zakon določa maksimalno višino delnega povračila stroškov, in sicer za volitve za župana ne sme preseči
0,12 EUR za vsak dobljeni glas (vezano na volitve predsednika republike). V členu je tako določen znesek
0,12 EUR za vsak dobljeni glas za organizatorje volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Tudi v drugem krogu sta
kandidata upravičena do plačila 0,12 EUR za vsak dobljeni glas v drugem krogu. Tudi v tem primeru
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predloži
občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v roku 15 dni po zaprtju transakcijskega računa.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Divača v roku 30 dni po
predložitvi poročila organizatorja iz 3. točke tega sklepa občinskemu svetu, Računskemu
sodišču in AJPES-u.
Obrazložitev:
Besedilo člena določa rok povrnitve stroškov volilne kampanje.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da
morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.

7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Divača št. 032-0011/2010 (Uradni list RS, št. 71/10).
Obrazložitev:
Besedilo člena določa prenehanje veljavnosti prejšnjega sklepa.

V.

Zaključek

Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun občine. Višina sredstev, ki bo
izplačana organizatorjem volilne kampanje, katerim bodo pripadli mandati za člane občinskega
sveta, bo odvisna od števila dobljenih glasov, višina sredstev, ki bo izplačana organizatorjem
volilne kampanje za župana, za katerih kandidate bo glasovalo najmanj 10% volilnih
upravičencev, pa 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. Za oceno finančnih
posledic sprejema sklepa bi bilo potrebno predvidevati volilno udeležbo ter strukturo kandidatur,
vendar je za oceno finančnih posledic boljša primerjava s stroški za kampanjo v letu 2014, ko je
bilo izplačano skupno za volilno kampanjo za župana in občinski svet nekaj manj kot 500,00
EUR.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog sklepa sprejme v predlagani vsebini.
Predlog sklepa bo posredovan v mnenje Odboru za finance.

VI.
-

Priloge
Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018

Pripravil:
Direktor občinske uprave
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
Arhiv sej OS,
v zadevo.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št.
41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 16.
člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 5/15, 55/17) je
Občinski svet Občine Divača na ___. redni seji dne _________ sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Divača za volilno leto 2018.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana 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.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator volilne kampanje dolžan predložiti
občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa.
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 le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator volilne kampanje
dolžan predložiti občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v 15 dneh po zaprtju
transakcijskega računa.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Divača v roku 30 dni po predložitvi poročila
organizatorja iz 3. točke tega sklepa občinskemu svetu, Računskemu sodišču in AJPES-u.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Divača št. 032-0011/2010 (Uradni list RS, št. 71/10).

Številka:
Divača, dne

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

