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ŽUPAN 

 

Številka: 032-8/2019-10 

Datum: 3.6.2019 

 

 

   OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode 

 

VSEBINA: Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni povrnitvi 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode 

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Sonja Rifel, vodja oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene 

zadeve  

 

GRADIVO:  - Obrazložitev s predlogom sklepa; 

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini   

  Medvode (Uradni list RS, št. 53/10) 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi 

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

Medvode. 

 

 

 

 

   Nejc Smole 

                        župan 
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PREDLOG 

 

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 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, 

št. 51/14, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na ___. seji dne ___.___.2019 

sprejel 

 

SKLEP 

o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v Občini Medvode 

 

1. 

 

V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode (Uradni 

list RS, št. 53/10) se v 4. točki za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

» Organizatorjem volilne kampanje za župana se povrnejo stroški v višini 0,12 eur za vsak dobljeni 

glas.«  

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

 

2. 

 

Spremeni se 5. točka sklepa, tako da se po novem glasi: 

» Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo 

zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v 30 dneh po javni objavi 

poročila o financiranju volilne kampanje na spletni strani AJPES.« 

 

3. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka: 

Medvode, dne 

 

 

Župan  

   Občine Medvode 

       Nejc Smole  
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1. PRAVNA PODLAGA: 

 

-  Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-

D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), ki v 28. členu določa, da lokalna skupnost pred 

začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne 

kampanje;  

-  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 

Medvode (Uradni list RS, št. 53/10, v nadaljevanju: sklep), ki v 4. in 5. točki  določa 

pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizatorji volilne kampanje, da so upravičeni do delne 

povrnitve stroškov volilne kampanje.   

 

2. VSEBINA SKLEPA 

 

Občina Medvode je v letu 2010 sprejela Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 53/10, v nadaljevanju: sklep), v katerem v 4. 

točki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizatorji volilne kampanje za župana, da so 

upravičeni do delne povrnitve stroškov volilne kampanje.  

Po sklepu so tako do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne 

kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 

upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini. Te 

določbe sklepa so skladne s 26. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, v 

nadaljevanju: ZVRK, ki pa v drugem odstavku 26. člena dodatno določa še, da se organizatorjem 

volilne kampanje povrnejo stroški v višini 0,12 eur za vsak dobljeni glas. Te dodatne določbe sklep 

občine nima. 

 

V nadaljevanju 5. točka sklepa določa, da se organizatorju volilne kampanje povrnejo stroški 

najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

 

3. RAZLOG ZA SPREMEMBO SKLEPA 

 

4. točka: Veljavni sklep občine je v tej točki mogoče razlagati tako, da je organizator volilne 

kampanje za župana občine upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 0,12 

eur na posameznega volilnega upravičenca v občini, ne glede na to, koliko glasov volivcev je 

prejel, kar je v nasprotju z zakonom. Predlagamo dopolnitev veljavnega sklepa z novim besedilom 

drugega odstavka, ki vsebinsko ustreza namenu zakonodajalca, in sicer, da se » organizatorju 

volilne kampanje za župana povrnejo stroški v višini 0,12 eur za vsak dobljeni glas.« 

 

Kot smo obrazložili že na prejšnji seji občinskega sveta pri obravnavi točke Predlog delnega 

povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za redne lokalne volitve dne 

18. novembra 2018, smo v občinski upravi pri preračunu zneska, ki pripada organizatorjem volilne 

kampanje za župana že upoštevali določbo drugega odstavka 26. člena ZVRK in ne sklepa občine. 

Pri tem smo izhajali iz stališča, da je v primeru neskladnosti, zakonska določba nad določbo 

občinskega akta. Da je bilo naše stališče pravilno, je potrdila tudi strokovna služba ministrstva za 

javno upravo, ki pa je predlagala čim prejšnjo uskladitev občinskega akta z zakonom.  
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5. točka: Organizatorji volilnih in referendumskih kampanj morajo za namen javne objave in 

revizije skladno z določbami 18. člena in 19. člena ZVRK najpozneje v 15 dneh po zaprtju 

posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne oz. referendumske 

kampanje preko spletnega portala AJPES. Poleg oddaje poročila preko spletnega portala AJPES so 

organizatorji volilnih kampanj dolžni poročilo posredovati tudi občinskemu svetu in računskemu 

sodišču. 

AJPES prejeta poročila javno objavi v 10 delovnih dnevih. Vsebino in obrazce poročila določa 

Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko 

kampanjo.  

Ker je za organizatorje volilnih kampanj za volitve v občinski svet in za volitve župana bistvena 

oddaja poročil preko spletne strani AJPES predlagamo, da se rok za delno povračilo stroškov tudi v 

sklepu veže na javno objavo poročila na spletni strani AJPES in ne na objavo dokončnega poročila 

računskega sodišča. ZVRK namreč v 27. členu taksativno našteva, da se v 30 dneh po objavi 

dokončnega poročila računskega sodišča povrnejo stroški volilne kampanje za volitve v državni 

zbor, Evropski parlament ali za volitve predsednika republike, kar v praksi pomeni povračilo 

stroškov skoraj leto dni po izvedbi volitev. 

 

Pripravila: 

Sonja Rifel, vodja oddelka 

 

  Nejc Smole 

             župan 


