
 
 
     

 

 
 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka zadeve: 9000-0006/2018-33 
Datum: 20.06.2018 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 odl. US, 28/11 odl. US, 
98/13) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 27. redni seji dne 20. junija 2018 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE 

 
1. Ta sklep določa upravičence do delnega povračila stroškov volilne kampanje za kandidatne liste 

za člane občinskega sveta in kandidate za župana Občine Trzin in kriterije za ugotavljanje 
pravice do delnega povračila stroškov volilne kampanje.  
 

2. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje, ki 
so organizirali volilno kampanjo za liste, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu.   
 

3. Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji volilnih kampanj 
za kandidate oziroma kandidati za župana Občine Trzin, za katere je glasovalo najmanj 10 % 
volivcev od skupnega števila volivcev, ki so glasovali. Če je za izvolitev župana potreben drugi 
krog glasovanja, sta kandidata, o katerih so volivci glasovali v drugem krogu glasovanja, 
upravičena do delne povrnitve stroškov samo na podlagi glasov, dobljenih v drugem krogu 
glasovanja.  
 

4. Višina sredstev, ki pripadajo posameznemu upravičencu iz 2. oziroma 3. točke tega sklepa, se 
ugotovi glede na število glasov oddanih za kandidatno listo oziroma kandidata. 
 

5. Najvišjo možno višino zneska delne povrnitve stroškov volilne kampanje za dobljeni glas določi 
Državni zbor na predlog Vlade RS, vendar v Občini Trzin za volitve 2018 ta višina ne more 
presegati 0,30 EUR/glas za organizatorje volilnih kampanj za kandidatne liste za člane 
občinskega sveta in 0,12 EUR/glas za organizatorje volilnih kampanj za kandidate za župana 
Občine Trzin. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  

 
6. Upravičenec do delne povrnitve stroškov volilne kampanje je dolžan Občini Trzin v šestdesetih 

dneh od dneva glasovanja podati poročilo o vseh izdatkih za volilno kampanjo. Poročilu iz 
prejšnjega odstavka te točke mora upravičenec, ki želi delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje, priložiti zahtevek za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Kolikor znesek 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo ne dosega zneska, ki bi upravičencu pripadal v skladu 
v skladu z 2. in 3. točko tega sklepa, mu pripada povrnitev stroškov samo do višine dejansko 
porabljenih sredstev. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008105&stevilka=4492
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201128&stevilka=1309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201398&stevilka=3490


7. Upravičencu, ki je izpolnil vse pogoje iz 6. točke tega sklepa, Občina Trzin povrne stroške 
volilne kampanje v višini, določeni v skladu s tem sklepom, najkasneje v treh mesecih po 
izpolnitvi pogojev iz 6. točke tega sklepa.  
 

8. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje št. 29-12/2014 (Uradni vestnik OT, št. 5/14 z dne 24.04.2014).  
 

9. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Številka: 27-16/2018                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/2018, z dne 26.06.2018, 

- arhiv, tu (2 x). 


