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OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

  01/5303 240 

   obcina@dol.si 



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 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 22. redni seji dne 
_____________ sprejel 
 

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dol pri Ljubljani 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Dol pri Ljubljani. 
 

 
2. člen 

 
Stroški volilne kampanje za volitve občinskega sveta ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega 
volilnega upravičenca v občini. 
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju 
kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini, tako da 
znašajo 0,40 EUR. 
 

3. člen 
 

Organizatorji volilne kampanje, katerih kandidatom ali listam so pripadli mandati za člane v občinskem 
svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri 
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

 
4. člen 

 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za 
volitve župana, katerih kandidati so prejeli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki 
so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljen glas. 
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do 
povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem 
glasovanju. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
iz 3. točke tega sklepa. 
 

5. člen 
 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se 
na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Razkrižje v roku 30 dni po 
vložitvi zahteve za delno povračilo stroškov na Občino Razkrižje pod pogojem, da je v predpisanem 
roku oddal poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih volilne kampanje na AJPES preko 
spletnega portala AJPES. 
 

6.člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in nadomesti Odlok 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, 
št. 72/1998) 
 
Št. ________________ 
Dol pri Ljubljani, dne ________________    

   Željko Savič, župan 
 



OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Dol pri Ljubljani je v letu 1998 sprejela Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Dol pri Ljubljani, ki je zastarel in v delih ni več skladen z aktualnimi predpisi. 
Prav tako so v veljavnem odloku navedeni zneski v slovenskih tolarjih, čeprav ti niso več veljavno 
plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. 
 
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dol pri Ljubljani 
sledi določbam 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK; 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 omejuje stroške volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana na 0,40 eura na 
posameznega volilnega upravičenca.  
 
Organizatorji volilne kampanje, katerih kandidatom ali listam so pripadli mandati za člane v občinskem 
svetu, bodo imeli po novem sklepu pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR 
za dobljen glas. Organizatorji volilne kampanje za volitve župana pa bodo upravičeni do povračila 0,12 
EUR na dobljen glas, pod pogojem, da je kandidat prejel najmanj 10 % glasov od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
 
 
 
FINANČNE POSLEDICE: 
 
Finančne poledice nastanejo v letu, ko so izvedene lokalne volitve, torej praviloma na vsake štiri leta. 
Skupna višina delnih povračil stroškov organizatorjem volilne kampanje znaša do 1.500,00 EUR. 


