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OB INSKEMU SVETU
ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2010 V MESTNI OB INI NOVO
MESTO
I.

UVOD IN ZAKONSKE PODLAGE

V skladu z dolo ili prvega odstavka Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK
(Uradni list RS, št. 41/2007) lokalna skupnost pred za etkom volilne kampanje dolo i
višino delnega povra ila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost
lahko dolo i, da pripada delno povra ilo stroškov samo organizatorjem volilne
kampanje, ki so jim pripadli mandati v Ob inskem svetu, in samo organizatorjem volilne
kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli dolo en odstotek od skupnega števila
volilnih upravi encev, ki so glasovali, pri emer odstotek, ki ga dolo i lokalna skupnost,
ne sme presegati 10 %.
II.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA

Na podlagi zakonskih izhodiš (23. len ZVRK) so v II. to ki predloga sklepa omejeni
skupni stroški volilne kampanje:
− za volitve v Ob inski svet na najve 0,40 EUR na posameznega volilnega
upravi enca v ob ini ter
− za volitve za župana na najve 0,25 EUR na posameznega volilnega upravi enca v
ob ini za prvi krog volitev in dodatnih 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravi enca za drugi krog volitev.
Na podlagi zakonskih izhodiš (24. in 26. len ZVKR) je v III. in IV. to ki predloga
sklepa opredeljena višina za delno povrnitev stroškov volilne kampanje:
− za organizatorje volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v Ob inskem svetu, v
višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri emer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme prese i zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, ter
− za organizatorje volilne kampanje za župana v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni
glas in 0,12 EUR za dobljeni glas na vnovi nem glasovanju.
V predlogu sklepa je torej predlagana delna povrnitev stroškov vsem organizatorjem
volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za lane Ob inskega sveta (0,33
EUR za dobljeni glas) in delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za
župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravi encev
(0,12 EUR za dobljeni glas).
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III.

VPLIV NA PRORA UN

Na podlagi upoštevanja zgornjih zakonskih meja in ocene povpre ne udeležbe na
lokalnih volitvah je potrebno v prora unu Mestne ob ine Novo mesto zagotoviti za delno
povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni
ob ini Novo mesto sredstva v višini 10.500 EUR.
IV.

PREDLOG SKLEPA

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme sklep o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni ob ini Novo mesto.

Pripravil:
Darko Habjani ,
vodja Službe Ob inskega sveta

Irena Poto ar Papež,
vodja Kabineta župana

Mag. Jože Kobe,
v. d. direktorja Ob inske uprave
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PREDLOG
Februar 2010
Na podlagi 23. in 28. lena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji - ZVRK
(Uradni list RS, št. 41/2007) in 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 96/2008) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na_____seji
dne________sprejel
SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2010 v Mestni ob ini Novo mesto
I.
S tem sklepom se dolo i kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v letu 2010 v Mestni ob ini Novo mesto.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v Ob inski svet ne smejo prese i 0,40 EUR na
posameznega volilnega upravi enca v ob ini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo prese i 0,25 EUR na posameznega
volilnega upravi enca v ob ini. e pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko pove ajo še za 0,15
EUR na posameznega volilnega upravi enca v ob ini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli
mandati za svetnike v Ob inskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri emer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme prese i zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poro ila
organizatorja.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravi eni tudi organizatorji volilne
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od
skupnega števila volilnih upravi encev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na
posameznega volilnega upravi enca v ob ini.
e se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na vnovi nem glasovanju,
upravi ena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi
dobljenih glasov na vnovi nem glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v Ob inski svet ali za
volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz prora una
Mestne ob ine Novo mesto v roku 30 dni po predložitvi poro ila Ob inskemu svetu in
Ra unskemu sodiš u.
VI.
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Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII.
S pri etkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št.
81/2006).
Številka:
Novo mesto

040-1/2010

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI
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