
Na podlagi 24. �lena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 25. 
�lena Statuta Ob�ine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), je Ob�inski svet ob�ine Cerkno na 
24. redni seji dne 21.09.2006 sprejel 
 

S K L E P 
    o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v ob�ini Cerkno 
 

1. 
S tem sklepom se dolo�ajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v ob�ini Cerkno. 

 
2. 

Stroški volilne kampanje za volitve �lanov ob�inskega sveta in za volitve župana ne smejo 
prese�i zneska, ki ga dolo�a zakon. 

 
3. 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za �lane ob�inskega sveta, katerih listam so 
pripadli mandati za �lane ob�inskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri �emer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme prese�i zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poro�ila ob�inskemu svetu in 
ra�unskemu sodiš�u. 

 
4. 

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 40 tolarjev za dobljen glas. 

 
�e se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravi�ena 
do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na 
ponovnem glasovanju. 

 
5. 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v ob�inski svet ali za volitve 
župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz prora�una Ob�ine Cerkno 
v roku 30 dni po predložitvi poro�ila ob�inskemu svetu in ra�unskemu sodiš�u. 

 
6. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v ob�ini Cerkno št. 00607-01/98 z dne 22.09.1998 (Uradni list 
RS, št. 69/98). 
 

7. 
Ta sklep za�ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 040-0001/2006 
Cerkno, dne 21. septembra 2006. 

Župan 
Ob�ine Cerkno 

Jurij Kav�i�  
 


