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                                                                                                                                  PREDLOG 
Na podlagi 20. in 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na …… seji dne …………….. sprejel 
 

 
S K L E P 

    o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v  
Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006 

 
 

1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) za volilno leto 
2006. 

2. člen 

Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet ne smejo preseči 60 tolarjev na 
posameznega volilnega upravičenca v MOL. 
 
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega 
volilnega upravičenca v MOL. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na 
posameznega volilnega upravičenca v MOL. 

3. člen 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane mestnega sveta, katerih listam so 
pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu 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 5% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 40 tolarjev za dobljeni glas. 
 
Če se glasovanje ponovi,  sta organizatorja volilne kampanje oziroma kandidata za župana, ki 
kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do dodatne povrnitve stroškov v višini 20 
tolarjev za dobljeni glas na ponovnem glasovanju. 

5. člen 

Kolikor Državni zbor Republike Slovenije revalorizira zneske, ki določajo višino dovoljene 
porabe sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo 
na podlagi 32. člena zakona o volilni kampanji, se vsi zneski iz tega sklepa revalorizirajo 
skladno z aktom državnega zbora. 
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6. člen 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v mestni svet ali za volitve za 
župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna MOL 30. dan 
po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču. 

 
7. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Ljubljana, dne  
 
                                                                                                   Ž U P A N J A 
                                                                                            Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                   Danica SIMŠIČ 
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O b r a z l o ž i t e v 
predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006 

 
 

PRAVNI TEMELJ 
 
Pravna temelja za sprejem  predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za  
lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006 (v nadaljevanju: predlog 
sklepa) sta: 
 
- 24. člen Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97; v nadaljevanju: 
zakon), ki določa, da občine lahko z ustreznim aktom določijo delno povrnitev volilnih 
stroškov tudi za organizatorje oziroma kandidate na volitvah za člane občinskih svetov 
oziroma županov,  ter da mora biti akt o delni povrnitvi stroškov za volitve v občini sprejet 
pred začetkom volilne kampanje in mora omogočiti povrnitev stroškov vsem organizatorjem 
volilne kampanje ali kandidatom, ki jim pripadejo mandati v občinskih svetih in vsem 
kandidatom za župane oziroma organizatorjem volilne kampanje zanje, ki dobijo vnaprej 
določen delež glasov; 
 
- 20. člen zakona, ki določa, da stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo 
preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini, ter da stroški volilne 
kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za 
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega 
volilnega upravičenca v občini. 
 
 
RAZLOG OZIROMA CILJ, ZARADI KATEREGA JE SKLEP POTREBEN 
 
Razlog oziroma cilj predložitve predloga sklepa Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v 
obravnavo je v tem, da se s sprejemom sklepa pred začetkom volilne kampanje omogoči 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah za 
člane mestnega sveta in župana tudi v volilnem letu 2006.  
 
 
OCENA STANJA IN POGLAVITNE REŠITVE 
 
Predlog sklepa je vsebinsko enak kot sklep, ki je urejal delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v volilnem letu 2002. V 2. členu so določeni zneski, ki jih stroški 
volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči, in sicer do 
višine, ki jo kot najvišjo določa zgoraj navedeni 20. člen zakona.  V 3. členu so določeni 
zneski za dobljeni glas, do katerih so organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
člane mestnega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane mestnega sveta, upravičeni 
zahtevati povrnitev stroškov volilne kampanje, v 4. členu pa so določeni zneski za dobljeni 
glas, do katerih so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana. V 
5. členu je predvidena revalorizacija zneskov iz  sklepa, če bo državni zbor po sprejemu 
sklepa revaloriziral zneske, določene v zakonu, skladno z 32. členom zakona, ki določa, da se 
vsi zneski iz zakona, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za volilno kampanjo in 
omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo, za vsake volitve  po  letu  1994  
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revalorizirajo  na  osnovi  izračunane  rasti življenjskih stroškov, ter da revalorizirane zneske 
ob vsakokratnem razpisu volitev določi državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije. 
6. člen določa, da se organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v mestni 
svet ali za volitve za župana na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
proračuna Mestne občine Ljubljana 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in 
računskemu sodišču.  
 
 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC PRAVILNIKA 
Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun Mestne občine 
Ljubljana. Višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem 
volilne kampanje oziroma kandidatom za člane mestnega sveta, katerih listam bodo pripadli 
mandati za člane mestnega sveta, bo odvisna od števila dobljenih glasov; višina sredstev za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje oziroma 
kandidatom za župana, za katere bo glasovalo najmanj 5% volilnih upravičencev, bo odvisna 
od števila dobljenih glasov v prvem krogu volitev, če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, pa 
tudi od števila dobljenih glasov v drugem krogu. 
 
 
 
Pripravila: 
Maja Jamnik 
 
                                                                                                    NAČELNIK 
                                                                                    Oddelka za pravne, kadrovske in  
                                                                                                    splošne zadeve                                                  
                                                                                                  Velko FRANKO 
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