
XIII/1 
 

XIII 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 3.9.2018 
Številka: 009-0005/2018 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
 
ZADEVA:  SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE 

ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI RADOVLJICA 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 

VOLITVE 2018 V OBČINI RADOVLJICA  
 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 
- Alenka Langus, direktorica občinske uprave, 
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica.  

 
 
 
 

                                                                                                  Ciril Globočnik l.r. 
                                                                          ŽUPAN 
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Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. l. RS, št. 
41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 128/11 in 98/13) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na __ redni seji dne ____ sprejel 
 

SKLEP 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica  

 
1. člen 

 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica. 
 

2. člen 
 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, 
ki ureja volilno kampanjo.  

3. člen 
 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so 
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 organizatorja o zbranih in porabljenih sredstev 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

4. člen 
 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje 
oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za dobljeni glas. 
 
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena 
do dodatne povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.  
 
Stroški iz 1. in 2. odstavka tega člena ne smejo preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.  
 

5. člen 
 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za 
župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine 30. dan po 
predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in 
računskemu sodišču. 

6. člen 
 

Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radovljica (DN UO, št. 191/14). 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – 
Uradne objave. 
 
Številka: 009-0005/2018 
Datum: 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 3.9.2018 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE  

VOLITVE 2018 V OBČINI RADOVLJICA  
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Ur. list RS, št. 41/2007) 
 
2. Obrazložitev 
 
Pred lokalnimi volitvami občinski svet lahko sprejme sklep, ki ureja delno povrnitev stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve. V 2. členu predmetnega sklepa je določeno, da stroški 
volilnih kampanj ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. 
To je zakon o volilni in referendumski kampanji, ki v 23. členu določa, da stroški volilne 
kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (občinski svet) ne smejo preseči 
0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti te, da stroški volilne 
kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve župana) ne 
smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride 
do drugega kroga glasovanja, se stroški kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju 
kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 
skupnosti. V 3. členu sklepa 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 Radovljica 30. dan 
po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 
3. Finančne posledice 
 
Finančne posledice realizacije predlaganega sklepa bodo znane po izvedenih lokalnih volitvah 
2018, sredstva pa se bodo zagotovila v proračunu občine Radovljica za leto 2019. 
 
 
Pripravila:  
Manca Tomažin, univ.dipl.prav. 
vodja Oddelka za splošne zadeve 
 
 Alenka Langus l.r. 
 Direktorica občinske uprave 


