
OBČINA ROGATEC 
Pot k ribniku 4 
3252 ROGATEC 
 
 
 
Številka: 032-0013/2022-4 
Datum: 26.8.2022 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ROGATEC 
 
 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

ROGATEC   
 
 
 
NASLOV:   Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve 2022 v Občini Rogatec 
 
 
 
GRADIVO PRIPRAVILA:  Občina Rogatec 
 
 
 
GRADIVO PREDLAGA:  Martin Mikolič, župan 
 
 
 
POROČEVALKA:            Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka za splošne in pravne 

zadeve 
     
 
 
PREDLOG SKLEPA se nahaja v prilogi. 
 
 
 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- obrazložitev 

- predlog sklepa  

 



 

  OBČINA ROGATEC 
 
   POT K RIBNIKU 4 
   3252 ROGATEC, SLOVENIJA 
 

 T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina@rogatec.si, http://obcina.rogatec.si/ 

 
 
OBČINSKI SVET  
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Številka: 041-0003/2022 
Datum: 26.8.2022 
 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 

2022 v Občini Rogatec 
 
 
V skladu z določilom 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; v nadaljevanju: ZVRK) lokalna skupnost pred 
začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. 
 
Lokalna skupnost 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 lokalna skupnost, ne sme presegati 10%. 
 
Omejitve porabe stroškov volilne kampanje so za lokalne volitve določene v četrtem in petem 
odstavku 23. člena ZVRK, ki določata, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ 
lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 
skupnosti. Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne 
smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. 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 lokalni skupnosti. 
 
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, to je 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, kar je 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 povrnjenih stroškov ne sme preseči dejanskih stroškov volilne kampanje. 

 
ZVRK  v 1. odstavku 15. člena določa, da so stroški volilne kampanje stroški, ki so potrebni za izvedbo 
volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata. Natančneje pa jih 
opredeljuje v 2. odstavku navedenega člena, kjer jih tudi primeroma našteva. Organizator volilne 
kampanje je dolžan odpreti tudi poseben transakcijski račun.   

 
Iz občinskega proračuna je bil v letu 2019 (za lokalne volitve v letu 2018) organizatorjem volilne 
kampanje delno povrnjen strošek volilne kampanje v skupni višini 649,76 EUR. Za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje bo potrebno, ob približno enaki volilni udeležbi, uspehu organizatorjev kot v 
letu 2018 ter vloženih zahtevah za povrnitev stroškov kampanje, v občinskem proračunu za leto 2023 
zagotoviti približno 800,00 EUR.    
 
 
Pripravila: Maja Kampoš Čuček, l.r. 
                 višja svetovalka I 
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PREDLOG 

 
 
 
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 Rogatec (Uradni list 
RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na _________ seji, dne ________, sprejel 

 

SKLEP  
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec 

 
1. člen 

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

V tem sklepu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

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 organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo 
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 na dobljen 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. 

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 Rogatec v roku 30 dni po 
predložitvi poročila organizatorja občinskemu svetu in Računskemu sodišču. 

6. člen 

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

 
Številka:  
Rogatec, dne ____________ 

           Župan Občine Rogatec  
           Martin Mikolič 


