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18. Sklep o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov 

volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled. 
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Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 

103/07, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13, 8/15, 6/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 

RS št. 67/2009- UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) je Občinski svet občine 

Bled na 18. redni seji dne ___________. 9. 2018 sprejel 

 

SKLEP 

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 

BLED 

 

1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Bled. 

 

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.  

 

3. člen 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo 

pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € 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 

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 € 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 v višini 0,12 € le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek 

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

občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

 

5. 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 Bled 30. dan po 

predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove 

porabe ter podatke iz 18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na obrazcih, 

predpisanih v 20. členu Zakona o volilni in referendumski kampanji. 

 

6. člen 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v Občini Bled (Uradni list RS, št. 100/2006). 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

  

Številka:  

Datum:  

 Občina Bled 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4749
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OBRAZLOŽITEV:  

 

PRAVNA PODLAGA za sprejem predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v Občini Bled (v nadaljevanju: sklep) je 28. člen Zakona o volilni in referendumski 

kampanji (v nadaljevanju: ZVRK), ki določa, da 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, ki so jim 

pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti (občinski svet), in samo 

organizatorjem za individualni organ (župan), 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 %. 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 

(0,33 €). 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 (0,12 €). 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. 

 

19. člen ZVRK določa, da mora organizator volilne kampanje za člane v predstavniških in 

individualno voljenih organih lokalne skupnosti v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa 

predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh 

zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.  

 

S sprejemom predmetnega sklepa se novelira in nadomešča sklep občinskega sveta sprejet leta 

2006. Določba 2. člena predloga sklepa določa, da stroški volilne kampanje za lokalne volitve ne 

smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. V 3. členu so določeni 

zneski za dobljeni glas, do katerih so organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli 

mandati za člane občinskega sveta, upravičeni zahtevati povrnitev stroškov volilne kampanje, v 

4. členu pa so določeni zneski za dobljeni glas, do katerih so upravičeni organizatorji volilne 

kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila 

volilnih upravičencev, ki so glasovali. 5. člen določa, da se organizatorju volilne kampanje za 

člane občinskega sveta oziroma za župana na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje 

iz proračuna Občine Bled 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu 

sodišču. 

 

Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun Občine Bled. Višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, 

katerim bodo pripadli mandati za člane občinskega sveta, bo odvisna od števila dobljenih glasov.  

Višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje 

za župana, za katerih kandidate bo glasovalo najmanj 10 % volilnih upravičencev, bo odvisna od 

števila dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu in bo 

prišlo do drugega kroga, pa tudi od števila dobljenih glasov v drugem krogu. 
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SIT 

TABELA  POVRAČIL 2014 

EUR 

2018 

EUR 

60 VOLITVE V OBČINSKI SVET 0,25 0,33 

40 VOLITVE ŽUPANA 0,17 0,12 

20 PONOVNE VOLITVE ŽUPANA 0,08 0,12 

 


