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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014.  
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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 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 

RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) 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 2014  

 

 

1. člen  

 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) za volilno leto 2014.  

 

2. člen  

 

Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo 

preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.  

 

3. člen 

 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do 

povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov 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  

 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega 

števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 

višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, 

sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le 

na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 

porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.  

 

5. člen  

 

Organizatorju volilne kampanje 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.  

 

6. člen  

 

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

 

 

Številka:  

Ljubljana, dne  

 

                                                                                 Župan 

                                                                                 Mestne občine Ljubljana 

                                                                                 Zoran Janković 

  



Obrazložitev  

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

Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014  

 

Pravni temelj  
Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014 (v nadaljevanju: sklep) sta: 

- 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 

11/11, 28/11 – odločba US in 98/13; v nadaljevanju: ZVRK), ki določa, da lokalna skupnost pred 

začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne 

kampanje (v nadaljevanju: organizatorjem). Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno 

povračilo stroškov samo organizatorjem, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne 

skupnosti, in samo organizatorjem za individualni organ, katerih kandidati so dosegli določen 

odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi 

lokalna skupnost, ne sme presegati 10 % in  

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 

15/12), ki določa, da ima Mestni svet Mestne občine Ljubljana med ostalimi pristojnostmi tudi 

pristojnost, da sprejema statut, odloke in druge akte MOL.  

 

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 volilne kampanje za člane mestnega sveta in 

župana v volilnem letu 2014.  

 

Ocena stanja in poglavitne rešitve  
Pred vsakimi lokalnimi volitvami se lahko sprejme sklep, ki ureja delno povrnitev stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve. V 2. členu je določeno, da stroški volilnih kampanj ne smejo preseči 

zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. To je Zakon o volilni in referendumski 

kampanji, ki v 23. členu navedenega zakona določa, da stroški volilne kampanje za volitve v 

predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega 

upravičenca v lokalni skupnosti ter da stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega 

organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 

skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški kampanje za kandidata, ki na tem 

glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v 

lokalni skupnosti. V 3. členu so določeni zneski za dobljeni glas, do katerih so organizatorji volilne 

kampanje, 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 za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od 

skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 5. člen določa, da se organizatorju volilne 

kampanje za člane mestnega sveta oziroma 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  
Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na proračun Mestne občine Ljubljana. Višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, katerim  

bodo pripadli mandati za člane mestnega sveta, bo odvisna od števila dobljenih glasov; višina 

sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za župana, 

za katerih kandidate bo glasovalo najmanj 10 % 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.  

 

 Matjaž Bregar 

Vodja službe 
 


