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I. UVOD IN ZAKONSKE PODLAGE
V skladu z določili prvega odstavka 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji –
ZVRK (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/07 – ZpoIS-D, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13)
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 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%.
II. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA
V 2. členu so povzeta določila 23. člena ZVRK, ki določajo, da stroški volilnih kampanj ne
smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon (0,40 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini za volitve v Občinski svet in 0,25 EUR na posameznega volilnega
upravičenca za volitve župana).
Na podlagi zakonskih izhodišč (23. člen ZVRK) so v 2. členu predloga sklepa omejeni skupni
stroški volilne kampanje:
Na podlagi zakonskih izhodišč (24. in 26. člen ZVKR) je v 3. in 4. členu predloga sklepa
opredeljena višina za delno povrnitev stroškov volilne kampanje: za organizatorje volilne
kampanje, ki so jim pripadli mandati v Občinskem svetu, v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 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 vnovičnem glasovanju. Skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila Občinskemu svetu in računskemu sodišču.

V predlogu sklepa je torej predlagana delna povrnitev stroškov vsem organizatorjem volilne
kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega 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 upravičencev v prvem krogu
(0,12 EUR za dobljeni glas ter 0,12 EUR za dobljeni glas v drugem krogu).
III. VPLIV NA PRORAČUN
Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun Mestne občine Novo
mesto. 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, pa tudi od števila dobljenih glasov v drugem krogu ter oboje od
volilne udeležbe.
Na podlagi upoštevanja zakonskih meja in kalkulacijske ocene povprečne udeležbe na
lokalnih volitvah je potrebno v proračunu Mest ne občine Novo mesto za leto 2015 zagotoviti
za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni
občini Novo mesto sredstva v višini 20.000 EUR.
IV. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni
občini Novo mesto.

Pripravil:
Darko Habjanič.
Oddelek za občinski svet

Sandra Boršič,
v. d. vodja Kabineta župana

Urška BAN,
v. d. direktorja občinske uprave

PREDLOG
maj 2014

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na _____. seji
dne __________________ sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: MONM) za
volilno leto 2014.
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 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 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 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 v višini 0,12 EUR 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 MONM 30 dan po predložitvi
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 22/2010).
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