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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 

  

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALCI: Kabinet  župana  

  

PREDLOG SKLEPA O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE 

IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI KRANJSKA GORA ZA 

LOKALNE VOLITVE 

 

Gradivo za 24. sejo Občinskega sveta 

 

  

ZAKONSKA PODLAGA: 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, 

št. 41/07, s spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta 

občine Kranjska Gora (Ur. l. 31/2017) 

 

Zakon o volilni in referendumski kampanji ureja vprašanja volilne kampanje za volitve v 

predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti (župan in občinski svet) in 

vprašanja, ki se nanašajo na referendumsko kampanjo.  

 

Obrazložitev: 

Lokalna skupnost mora na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 

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 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%.  Ta določba je vključena v predlog besedila Sklepa. 

 

Za volilno kampanjo se štejejo zlasti:   

• propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo 

telekomunikacijskih storitev,  

• plakatiranje in  

• javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo. 

 

Volilna kampanja se začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora 

najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.  

 
Zakon opredeljuje tudi, kateri so stroški volilne kampanje in sicer: 

• stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov,  

• stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih oglaševalskih vsebin v medijih,  

• stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov,  

• stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki 

je opredeljen v 7. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji,  

• stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa,  

• drugi sorodni stroški, ki so nastali izključno zaradi dejanj volilne kampanje.  

Poudariti velja, da se za financiranje volilne kampanje uporabljajo tudi določbe zakona, ki 

ureja financiranje političnih strank.  
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Akt o delni povrnitvi stroškov za volitve v občini mora biti sprejet pred začetkom volilne 

kampanje in mora omogočiti povrnitev stroškov vsem organizatorjem volilne kampanje ali 

samo tistim, ki jim pripadejo mandati v občinskih svetih in kandidatom za župane oziroma 

organizatorjem volilne kampanje, ki dobijo vnaprej določen delež glasov.  

 
Z zakonom so opredeljeni tudi stroški volilne kampanje in sicer: 

• Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne 

smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 

skupnosti.  

• Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti 

ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 

skupnosti. V kolikor 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. 

 

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.  

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. 

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. 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. 

 

V  skladu  z  Zakonom  o  volilni  in  referendumski  kampanji  mora  biti  akt  o  delnem 

povračilu stroškov za volitve v občini sprejet pred začetkom volilne kampanje in mora 

omogočiti povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje. 

Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v 

predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za prejeti glas  

organizatorjem  volilne  kampanje  za  poslance  državnega  zbora,  tj.  0,33 EUR.  

Višina  delnega  povračila  stroškov  organizatorjem  volilne  kampanje  za  individualne 

organe  lokalnih  skupnosti  ne  sme  presegati  višine  povračila  za prejeti glas 

organizatorjem  volilne  kampanje  za  predsednik a  republike,  tj.  0,12 EUR. 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. S  predlaganim  Sklepom o delnem povračilu stroškov 

za organiziranje in financiranje volilne  kampanje  za  lokalne  volitve  2018 v občini 
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Kranjska Gora  se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v  letu  2018 v občini Kranjska Gora. 

 

Organizatorji volilne kampanje list kandidatov za člane občinskega sveta, katerim so pripadli  

mandati  za  člane  Občinskega  sveta  občine Kranjska Gora,  imajo  pravico  do povrnitve 

stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak prejeti glas. 

Organizatorji volilne kampanje za župana, ki 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 vsak prejeti glas. 

Če  pride  na  volitvah  za  župana  do drugega  kroga  glasovanja,  sta  kandidata,  ki 

kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi 

prejetih glasov v drugem krogu glasovanja za župana. Skupni  znesek  povrnjenih  sredstev  

ne  sme  preseči  zneska  porabljenih  sredstev, razvidnega  iz  poročila,  ki  ga  organizator 

volilne   kampanje predloži  v  zakonsko določenem roku Občinskemu svetu občine Kranjska 

gora in Računskemu sodišču. 

Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorju 

volilne  kampanje  za  volitve  individualnega  voljenega  organa  lokalne  skupnosti,  ki  je 

upravičen  do  delnega  povračila  volilnih  stroškov,  se  na  njegovo  zahtevo  povrnejo 

stroški  volilne  kampanje  iz  proračuna  občine  Kranjska Gora  najkasneje  v  30  dneh  po 

predložitvi poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti.  

 

Ocena finančnih posledic:  

Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun občine Kranjska Gora. 

Sredstva  so  že  načrtovana v  proračunu  za  leto  2019, natančna višina  potrebnih sredstev 

pa bo odvisna od števila prejetih glasov na volitvah. 

 
Predlog sklepa: 

Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 

Občini Kranjska Gora za volilno leto 2018. 

 
Številka: 032-6/2018-8 

Datum: 19.09.2018 

 

Pripravil:                                                                                                 

Uroš Grzetič,  

Sodelavec V 

                                                                                                                            ŽUPAN 

                                                                                                                      Janez Hrovat 

 
 
 

 

Priloga: 

• Predlog besedila predlaganega Sklepa 
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Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/2007, s 

spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. l. 31/2017), je 

Občinski svet občine Kranjska Gora na svoji _____________, dne _______2018 sprejel  

 

 

SKLEP 

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 

VOLITVE V OBČINI KRANJSKA GORA ZA VOLILNO LETO 2018  
 

1. člen  

 

Ta sklep določa pogoje in kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (volitve za člana občinskega sveta) in višino 

delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne 

skupnosti (volitve za župana) v Občini Kranjska Gora.  

 

2. člen 

 

Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne 

kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti.  

Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje 

oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti, za katere je 

glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.  

 

3. člen 

 

Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 

0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. 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.  

 

4. člen 

 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, čigar listam so 

pripadli mandati v Občinskem svetu Občine Kranjska Gora, so upravičeni do povrnitve 

stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek 

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

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora in Računskemu sodišču Republike Slovenije.  

 

5. člen 

 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 

10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, so upravičeni do delne 

povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih 

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

svetu Občine Kranjska Gora in Računskemu sodišču Republike Slovenije.  
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V kolikor pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 

kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi prejetih glasov v 

drugem krogu glasovanja.  

 

6. člen 

 

Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorju 

volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki je 

upravičen do delnega povračila volilnih stroškov, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški 

volilne kampanje iz proračuna Občine Kranjska Gora najkasneje v 30 dneh po predložitvi 

poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti - Občinskemu svetu Občine Kranjska 

Gora in Računskemu sodišču Republike Slovenije.  

 

7. člen 

 

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

 

 

Številka:  

Datum:  

     Župan: 

                     Janez Hrovat 

 
 

 

 

 

 


