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V S E B I N A

Datum: 20. september 2018 Leto XVIII, številka 10/2018

1.
Na podlagi 28. v zvezi s 23. členom 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 in
6/18-Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni
vestnik Občine Trnovska vas, št. 47/17) je Občinski svet Občine
Trnovska vas na svoji 33. seji, dne 18. 9. 2018, sprejel

SKLEP
O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ORGANIZATORJEM

VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI

TRNOVSKA VAS

I.

S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018
v Občini Trnovska vas (v nadaljevanju: občina).

II.

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet vas ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana občine 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.

III.

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike,
katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem
svetu, imajo pravico do povračila 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.

IV.

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni
tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
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župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila organizatorja.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju.

V.

Ne glede na določbe II., III. in IV. točke tega sklepa lahko stroški
posamezne volilne kampanje dosežejo višino minimalne plače
v Republiki Sloveniji, ki velja trideseti dan pred dnem
glasovanja, če bi bili po določbah II., III. in IV. točke tega sklepa
dovoljeni stroški volilne kampanje nižji.

VI.

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 Trnovska
vas v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu.

VII.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem
povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne
volitve 2014 v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 4/14).

VIII.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trnovska vas.

Številka: 032 0/33-5/2018-3s
Datum: 18. 9. 2018

Alojz BENKO,
župan Občine Trnovska vas
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2.
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 100/05-UPB1, 103/07 in 99/13, 46/14 in 11/15) in 16.
člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 5/18) je Občinski svet Občine Trnovska vas na
svoji 33. redni seji, dne 18. 9. 2018, sprejel naslednji

SKLEP
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK

V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

1. člen

(1) Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate (v nadaljnjem
besedilu: kandidate) na zadnjih volitvah za Občinski svet
Občine Trnovska vas, dobi sredstva iz proračuna Občine
Trnovska vas sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila
na volitvah. Glede na večinski volilni sistem z eno volilno enoto
se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah, deli s
številom članov občinskega sveta, ki se volijo.
(2) Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska vas,
če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trnovska vas, ki
ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest
v občinskem svetu.
(3) Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

3.
Na podlagi tretje točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna
komisija Občine Trnovska vas na svoji 1. redni seji, dne 30.08.2018, v zadevi lokalnih volitev 2018, ki so razpisane za dne 18.
november 2018, sprejela naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA IZVEDBO VOLITEV ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRNOVSKA VAS 18. NOVEMBRA 2018

Šifra volišča: Za volivce: Lokacija volišča:

001 naselja Biš Gasilski dom Biš, Biš 20/a, 2254 Trnovska vas
002 naselja Bišečki vrh Trinkaus Tatjana, Bišečki vrh 41, 2254 Trnovska vas
003 naselja Črmlja Korent Roman, Črmlja 12, 2254 Trnovska vas
004 naselja Ločič Benko Alojz, Ločič 23, 2254 Trnovska vas
005 naselja Sovjak Maguša Janez, Sovjak 1/a, 2254 Trnovska vas
006 naselja Trnovska vas Trnovska vas 38 strelišče večnamenske dvorane, 2254 Trnovska vas
007 naselja Trnovski vrh Brumen Franc, Trnovski vrh 14, 2254 Trnovska vas
901 predčasno glasovanje Trnovska vas 38, strelišče večnamenske dvorane, 2254 Trnovska vas
997 glasovanje po pošti

Datum: 20. 9. 2018
Številka zadeve: 004 4/2014-10

Predsednik Občinske volilne komisije:
Jože VIDIC, univ.dipl.prav. l.r.

strank, se določi v proračunu Občine Trnovska vas za
posamezno (tekoče) proračunsko leto.
(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo
presegati 0,2 % sredstev, ki jih ima Občina Trnovska vas
zagotovljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s
katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za
posamezno proračunsko leto.

2. člen

Sredstva za financiranje političnih strank se dodeljujejo letno iz
proračuna Občine Trnovska vas na transakcijske račune
političnih strank.

3. člen

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se za proračunsko
leto 2018.
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o
financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto
2017 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/17).

Številka: 033 0/33-6/2018-4s
Datum: 18. 9. 2018

Alojz BENKO,
župan Občine Trnovska vas




