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Gradivo k 5. todki dnevnega reda 3. redne seje Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek

ZADEVA: Predlog Sklepa o delni povrnitvi stro5kov volilne kampanje za lokalne
volifue v Ob6ini Pod6etrtek

PRIPRAVILA:

PREDLAGATELJ:

POROEEVALKA:

Obdinska uprava

Peter Misja, Zupan

Magda Jurjec, tajnik obdine

PRAVNE PODLAGE:. Zakon o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS,
3t.4112007, 10312007-ZPolS-D, 1112011,2812011 - odl. US, 98/2013), Pravilnik o vsebini
in obrazcih porodil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko
kampanjo (Uradni list RS, 5t. 36/2014) in 17. 6len Statuta Obdine Podeetrtek 0Uradni list
RS, 5t. 43t2018 - UPB)

NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa

PREDLOG SKLEPA:
Ob6inski svet obdine Pod6etrtek sprejme Sklep o delni povrnitvi stroikov volilne
kampanje za lokalne volitve v Obdini Podietrtek.



Obrazloiitev:

V skladu z dolodili 28. dlena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK, lokalna
skupnost pred zaaetkom volilne kampanje dolodi vi5ino delnega povradila stroSkov
organizatorjem volilne kampan.ie.

Obdinski svet Obdine Poddetrtek je 2ena28. redni seji dne 09. 04. 2010 sprejel Sklepo
delni povrnitvi stroskov volilne kampanje za lokalne volitve v Ob6ini Podietrtek (Uradni
list RS, 5t. 3212010). Sedaj veljavni sklep vsebuje dolodbo glede obveznosti oddaje
(fizidnih) porodil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo obdinskemu svetu
in Radunskemu sodiSdu. TakSna dolodba glede )dodatne( oddaje finandnega porodila
odstopa od zakonskih pravil na podlagi ZVRK, ki predvideva enotno predlo2itev in javno
objavo finan6nega porodila s strani posameznega organizatorja volilne kampanje zgolj
preko portala AJPES, kar zagotavlja enotni vir podatkov za vse nadzorne in druge javne
institucije, torej tudi predstavni5kega organa lokalne skupnosti, na podlagi vloge za delno
povradilo stroSkov volilne kampanje po ZVRK (5. odstavek 18. dlena in 19. dlen ZVRK in
5. dlen Pravilnika o vsebini in obrazcih porodil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
in referendumsko kampanio).

Vsled zgoraj navedenega odstopanja od zakonske ureditve, je pripravljen predlog novega
sklepa, ki v todki lV. in Vl. vsebu.je ustrezne uskladitve z veljavno zakonodajo. Ostale
dolodbe so ostale nespremenjene.

Mag da Ju rJec, Tajnik obdine
2upan

Peter Misja
Pripravila:

l_



Stroski volilne kampanje za volitve Zupana ne smejo presedi 0,25 EUR na posameznega
volilnega upravidenca v obdini. ee pride do ponovitve glasovanja, se stroSki volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povedajo 5e za 0,15 EUR na posameznega
volilnega upravidenca v ob6ini.

Na podlagi 28. 6lena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, St.4112007,
'103/2007-ZPolS-D, 1112011,2812011 -odl. US, 98/2013) in 17. 6lena Statuta Obiine
Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 4312018-UPB), je Obdinski svet Obeine Poddetrtek na _. redni
seji dne sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroskov volilne kampanje za lokalne volitve v Obdini Poddetrtek

S tem sklepom se dolodajo kriteriji za delno povrnitev stro5kov volne kampanje organizatorjem
oziroma kandidatom za volitve Zupana in list kandidatov za Obdinski svet Obdine Poddetrtek.

il.

Stro5ki volilne kampanje za volitve v obdinski svet ne smejo presedi 0,40 EUR na posameznega
volilnega upravi6enca v obdini.

ilt

tv.

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za dlena ob6inskega sveta, katerih listam so
pripadali mandati za dlane v obdinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroskov volilne
kampanje v vi5ini 0,33 EUR za dobljen glas, pri demer skupni znesek povrnjenih stroSkov ne
sme presedi zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz finan6nega porodila preko portala
AgencUe Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES).

V.

Do delne povrnitve stroskov volne kampanje so upravi6eni tudi organizatorji volilne kampanje
oziroma kandidati za iupana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega Stevila volilnih
upravidencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

ee se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravidena do
povrnitve stro5kov le za dobljene glasove, pridobljene na ponovnem glasovanju.

vt.

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v obdinski svet ali za volitve
Zupana se na njegovo zahtevo delno povrnejo stroski volilne kampanje iz proraduna Obdine
Pod6etrtek v roku 30 dni po oddaji in objavi finandnega porodila o kampanji preko portala
AJPES.

VI

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

t.



v[.

S pricetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroskov volilne
kampanje za lokalne volitve v Obdini Pod6etrtek (Uradni list RS, 5t. 3212010)

Stevilka:
Poddetrtek, dne

Zupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja


