
 

                                                                       

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 11/2011, 

98/2013) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015)  je 

Občinski svet Občine Tolmin na …. . seji dne ……… sprejel  
 

 

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 

Občini Tolmin v letu 2018  
 
 

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

lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2018.  

 
 

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 jim bodo pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico 

do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov 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 bodo dosegli najmanj 10% glasov od 

skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 

kampanje v višini 0,12 eura 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 eura 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 Tolmin 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.  
 

Številka: 040 – 0001/2018 
 

 
                                                                                                                        Uroš Brežan,  

                                                                                                                           Župan  



Obrazložitev  
 

1. Pravni temelj  
 

Pravni temelji za sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 

Tolmin v letu 2018 sta Zakon o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju ZVRK) in Statut 
Občine Tolmin.  

 
ZVRK v 28. členu določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega 

povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorjem). Zakon določa 
zgornjo mejo delnega sofinanciranja glede na pridobljene glasove tako, da znesek sofinanciranja lahko 

znaša za volitve v občinski svet največ 0,33 EUR za dobljeni glas (enako kot za volitve v državni zbor) 

in za volitve župana 0,12 EUR za vsak dobljeni glas (enako kot za volitve predsednika republike). 
Zgoraj navedene zneske gre razumeti kot najvišji možni znesek delnega sofinanciranja, možno je 

določiti sofinanciranje v nižjem znesku. Nadalje zakon določa, da lahko lokalna skupnost določi, da so 
do delnega povračila stroškov upravičene samo stranke oziroma liste, ki so pridobile mandate v 

občinskem svetu, glede volitev za župana pa lahko lokalna skupnost določi, da pripada delno povračilo 

stroškov samo tistim organizatorjem volilne kampanje, katerih kandidati so dosegli določen odstotek 
od skupnega števila volilnih upravičencev, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme 

presegati 10 %.  
 

Zakon torej določa samo splošne okvirje za določitev višine delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, določitev konkretne višine zneskov in druge omejitve (npr. pridobitev mandata ali 

določenega odstotka glasov) pa je za lokalne volitve prepuščena vsaki posamezni lokalni skupnosti.  

 
V skladu z zgoraj navedenim smo pripravili predlog, na podlagi katerega bi bilo delno sofinanciranje 

stroškov volilne kampanje enako kot v predhodnih letih, kar pomeni, da bi bilo po višini v enakem 
znesku, kot za volitve v državni zbor oziroma volitve predsednika republike, predlagani sta omejitvi, da 

so do sofinanciranja upravičene le stranke oziroma liste, ki pridobijo mandat v občinskem svetu in 

županski kandidati, ki pridobijo vsaj 10 % glasov na volitvah za župana.  
 

ZVRK v 19. členu določa, da mora organizator volilne kampanje podati predstavniškemu organu 
lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih sredstvih za volilno kampanjo in po 

prejemu omenjenega poročila je predvideno tudi delno povračilo stroškov volilne kampanje.  

 
Statut Občine Tolmin v 21. členu določa, da občinski svet med drugim sprejema odloke in druge 

občinske akte, oziroma opravlja tudi druge naloge in odloča o zadevah, za katere je pristojen na 
podlagi zakona in statuta. Ob upoštevanju zgoraj navedenega in določb ZRVK, ki glede sprejema tega 

sklepa, kot pristojno določa lokalno skupnost, je za sprejem sklepa pristojen najvišji organ občine, 
torej občinski svet.  

 

2. Razlog za sprejem sklepa   
Razlog za predložitev predloga sklepa Občinskemu svetu Občine Tolmin v obravnavo je v tem, da se s 

sprejemom sklepa pred začetkom volilne kampanje omogoči delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana v volilnem letu 2014.  

 

3. Ocena finančnih posledic  
Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun Občine Tolmin. 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 glede kandidatov, ki se bosta uvrstila v drugi 

krog, od števila dobljenih glasov v drugem krogu. Zgolj za primerjavo naj navedemo, da so zneski 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, ob zadnjih volitvah znašali nekaj manj kot 1.300,00 EUR 

za volitve v občinski svet in za volitve župana približno 450,00 EUR .  
 

 

Pripravil: Davorin Simčič, direktor občinske uprave


