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PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Selnica ob Dravi. 
 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
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ŽUPAN 

 
 

  



Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 
103/2007 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi 
na……………….. redni seji, dne…………………….. 2010 sprejel 
 
 

SKLEP  
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Selnica ob 

Dravi 
 

1. člen 

S tem sklepom se določajo pogoji in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje 
organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta v Občini 
Selnica ob Dravi. 
 

2. člen 

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta, katerim 
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 občinskemu 
svetu in računskemu sodišču. 
 

3. člen 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, so 
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je 
glasovalo najmanj 10 % volilnih upravičencev, ki so glasovali.  
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v 
drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem 
krogu. 
 

4. člen 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve 
župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Selnica ob Dravi 30. dan po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo Občinskemu svetu ter Računskemu sodišču Republike Slovenije. 
 

5. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Selnica ob Dravi za volilno leto 2006 (MUV, št. 
23/2006). 
 

6. člen 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 
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Datum:  
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 



Obrazložitev 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 
103/2007 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US) lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje 
določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Skladno z določili 
zakona 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. 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. 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. 
 
Glede na citiran zakon imajo organizatorji volilne kampanje oz. kandidati za člane 
občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas. Skupni znesek 
povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev. Organizatorji volilne 
kampanje oz. kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % volilnih 
upravičencev, so upravičeni do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR 
za dobljen glas, če je zanje glasovalo najmanj 10 % volilnih upravičencev, ki so glasovali. 


