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SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA 

LOKALNE VOLITVE 2022 V OBČINI RADLJE OB DRAVI  

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO 

PRIPRAVIL: 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne zadeve 

in razvoj 

 

POROČEVALEC: Maja KOŠIR, vija svetovalka 

 

Robert POTNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA 

PODLAGA: 

 

 

 

 

28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 

41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 

8/15, 6/18 - odl. US) 

16. člen Statuta občine Radlje ob Dravi  (MUV, št. 25/2006, 35/2017, 

11/2019)  

RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

Razlog oziroma cilj predložitve predloga sklepa Občinskemu svetu 

Občine Radlje ob Dravi 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 občinskega sveta in župana v volilnem letu 2022. 

 

OBRAZLOŽITEV:  Pred lokalnimi volitvami se sprejme sklep, ki ureja delno povrnitev 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. 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 23. člen ZVRK. V 3. členu so določeni zneski za dobljeni glas, 

do katerih so organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli 

mandati za člane občinskega 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 



občinskega sveta oziroma za župana na njegovo zahtevo povrnejo 

stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Radlje ob Dravi 

najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in 

računskemu sodišču.  

 

 

MNENJE 

STROKOVNIH 

SLUŽB: 

 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 

OCENA 

FINANČNIH 

POSLEDIC: 

 

 

Predlagani sklep bo imel neposredne finančne posledice na 

proračun Občine Radlje ob Dravi. Višina sredstev za delno povrnitev 

stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, katerim 

bodo pripadli mandati za člane občinskega 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.  

 

V Odloku o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2022, so 

sredstva za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne 

kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Radlje ob Dravi, 

zagotovljena. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o delni povrnitvi 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Radlje 

ob Dravi v predlagani vsebini. 

 
Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledali: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

 

 

Priloge: 

- Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v  

Občini Radlje ob Dravi; 

- Stališče KVIAZ-a (bo posredovano po seji komisije). 

 

 

 



P R E D L O G 

 

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 

103/07 - ZPolS-D, 11/11, 98/13, 8/15, 6/18 - Odl. US) in 16. člena Statuta občine Radlje 

ob Dravi  (MUV, št. 25/2006, 35/2017, 11/2019) je Občinski svet občine Radlje ob Dravi 

na ____ redni seji, dne _______ sprejel 

 

 

S K L E P 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2022 v Občini Radlje ob Dravi 

 

I. 

 

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

kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Radlje ob Dravi. 

 

II. 

 

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 ponovitve 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. 

 

III. 

 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerim so pripadli 

mandati za svetnike v občinskem svetu, 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. 

 

IV. 

 

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 

posameznega volilnega upravičenca v občini. 

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 

kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na 

dobljeni glas le na osnovi v tem krogu. 

 

V. 

 

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 Radlje ob Dravi v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in 

računskemu sodišču. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133490


VI. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

VII. 

 

S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov 

volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radlje ob Dravi (MUV, 25/2018). 

 

 

Številka:  ____________ 

Datum:  ____________ 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


