
Na podlagi 23. in 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 Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 
164/2020) je Občinski svet Občine Cerkno na 38. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel 

 
S K L E P 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2022 

 

1. člen 
 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2022. 

 

2. člen 
 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 

 
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca 
v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem 
glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 

 

3. člen 

 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih 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. 

 

4. člen 
 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje 
oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. 

 
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do 
povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. 

 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

 

5. člen 
 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na 
njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Cerkno v roku 30 dni po 
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 



6. člen 
 

Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2018 (Uradni list RS, št. 65/2018). 

 

7. člen 
 

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

Št. 900-0006/2022 
Cerkno, dne 13. 10. 2022

Župan Občine Cerkno 
    Gašper Uršič 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno 
kandidatno listo ali posameznega kandidata. Stroški volilne kampanje so stroški oblikovanja, tiskanja, 
razobešanja in odstranjevanja plakatov, stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih oglaševalskih 
vsebin v medijih, stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov, stroški odprtja, vodenja in zaprtja 
posebnega transakcijskega računa in drugi sorodni stroški, ki so nastali izključno zaradi dejanj volilne 
kampanje. Za stroške volilne kampanje se štejejo vsi navedeni stroški, ne glede na to, kdaj so nastali, 
kdaj so bili plačani in kdaj so bili sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se 
stroški in posli nanašajo na obdobje volilne kampanje. Za financiranje volilne kampanje se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja financiranje političnih strank, razen če Zakon o volilni in referendumski 
kampanji - ZVRK ne določa drugače. 

 
Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti 
poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Organizator volilne kampanje mora vsa 
finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne 
kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne 
kampanje poravnavati izključno s tega računa. Ta račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti 
najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. 

 
Kandidati za člane občinskega sveta in župana so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni podatke o 
organizatorju volilne kampanje sporočiti občinski volilni komisiji. Občinska volilna komisija pa je dolžna 
posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču najpozneje 15 dni po 
dnevu glasovanja. 

 
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana mora v 15 dneh po zaprtju 
transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo 

 
Omejitve porabe stroškov volilne kampanje so za lokalne volitve določene v četrtem in petem odstavku 
23. člena ZVRK. Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo 



preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini, za volitve župana pa ne smejo 
preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga 
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo 
še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. 

 
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora morebitni presežek zbranih sredstev 
najkasneje ob zaprtju transakcijskega računa nameniti v humanitarne namene, kot so določeni v 
zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. Preveritev realizacije te določbe v občini je lahko pristojnost 
nadzornega odbora. 

 
Občina mora pred začetkom volilne kampanje določiti višino delnega povračila stroškov 
organizatorjem volilne kampanje. Občina lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo 
organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu in samo organizatorjem 
volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi občina, ne sme presegati 10%. 

 
Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v občinski svet 
ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za poslance 
državnega zbora (0,33 EUR). Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za 
župana pa ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za 
predsednika republike (0,12 EUR). 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 tem krogu. Skupni znesek povračila ne sme preseči dejanskih stroškov volilne kampanje. 


