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OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 6. redno sejo občinskega sveta v maju 2019 – k točki 12 dnevnega reda 
 

 

 
Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si  

Številka: 041-04/2018-14 

ZADEVA:  Poročilo o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  za lokalne volitve 2018 
                  v Občini Semič 
 

I. PREDLAGATELJ 
Občina Semič  
Pripravljavec gradiva: Računovodja VII/2 (II) 

II. VRSTA POSTOPKA 
Enofazni 

 
III. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM 

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Semič (Ur. l. RS, 
št. 61/2018) 

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 
28/11, 98/13) 

- Statut Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) 
 

IV. RAZLOGI ZA OBRAVNAVO 
Občinski svet Občine Semič je pred pričetkom volilne kampanje za izvedbo Lokalnih volitev 2018 sprejel 
sklep, s katerim so bili določeni pogoji za pridobitev pravice do delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, zgornje meje za omejitev porabe ter upravičene višine stroškov za posamezen prejeti glas. 
Občinski svet s sprejemom prejetih poročil posameznih organizatorjev volilnih kampanj odobri izplačilo 
upravičenega dela stroškov. 

V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
Sredstva za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini 
Semič so zagotovljena na proračunski postavki 2020 – Stroški volitev, konto: 40299903 – Drugi operativni 
odhodki – stroški volitev. Finančne posledice sprejetega Poročila bodo znašale 949,35 EUR; sredstva 
bodo upravičencem nakazana najpozneje v 15 dneh po sprejemu Poročila. 
 

VI. PREDLOG SKLEPA 
Občinskemu svetu Občine Semič predlagamo, da obravnava priloženo gradivo, o njem razpravlja in 
sprejme sklep v predlagani vsebini. 

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič sprejme prispela poročila o stroških volilne kampanje, na 
podlagi katerih se izvede delna povrnitev stroškov za upravičene stranke v skladu s 
sklepom in navedenim predlogom. 
 

Pripravila:         Predlagateljica: 
Beti Pintarič                    Polona Kambič, županja 
          
 
 



PREDLOG 

POROČILO O STROŠKIH VOLILNE KAMPANJE IN OBRAVNAVA  
DELNE POVRNITVE STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE 

 
Občinski svet je dne 13. 9. 2018 sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 61/2018). Do sredstev so upravičeni organizatorji volilne 
kampanje, ki predložijo poročilo o stroških volilne kampanje občinskemu svetu.  
 
V skladu s sprejetim sklepom stroški volilne kampanje  za volitve v občinski svet ne smejo preseči 
0,40 € na posameznega volilnega upravičenca v občini (3.235 upravičencev X 0,40 € = 1.294,00 €). 
Prav tako stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 € na posameznega 
volilnega upravičenca v občini (3.235 upravičencev X 0,25 € = 808,75 €). Ker do drugega kroga 
volitev ni prišlo, se pri obračunu upoštevajo prej navedene višine dovoljenih stroškov. 
 
Do 3.4.2019 so organizatorji volilnih kampanj kandidatk za županjo Občine Semič in organizatorji 
volilnih kampanj za liste članov občinskega sveta Občine Semič oddali v spletni aplikaciji AJPES, 
skladno z ZVRK pa jih je Občina na portalu prevzela.  
 
  Poraba sred. za vol. kampanjo 

  Občinski  
svet 

Župan Skupaj 

1 SDS – Slovenska demokratska 
stranka 

479,90 443,22 923,12 

2 Ni nam vseeno 508,00 0,00 508,00 
3 DeSUS - Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije 
460,81 0,00 460,81 

4 SNS - Slovenska nacionalna 
stranka 

484,46 0,00 484,46 

5 Nova Slovenija - Krščanski 
demokrati 

615,89 0,00 615,89 

6 SMC – Stranka modernega 
centra 

1.010,75 0,00 1.010,75 

7 SLS - Slovenska ljudska stranka 552,74 259,65 812,39 
8 SD – Socialni demokrati 280,80 0,00 280,80 

 SKUPAJ   5.096,22 
Tabela št. 1: Poraba sredstev za organizacijo volilne kampanje (LV 2018) 
 
Na podlagi sklepa pripada nakazilo organizatorjem volilne kampanje, katerim so pripadli mandati za 
svetnike v občinskem svetu, delna povrnitev stroškov volilne kampanje, in sicer; 
 

a) ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 0,33 € za dobljeni glas: 
 

 OBČ.SVET Dobljeni 
glasovi 

Dobljeni 
mandati 

Znesek za 
povračilo 

1 SDS – Slovenska demokratska stranka 505 3 166,65 
2 Ni nam vseeno 275 2 90,75 
3 DeSUS - Demokratična stranka upokojencev 

Slovenije 
178 1 58,74 

4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 172 1 56,76 
5 Nova Slovenija - Krščanski demokrati 244 1 80,52 
6 SMC – Stranka modernega centra 180 1 59,40 
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 410 3 135,30 
8 SD – Socialni demokrati 139 1 45,87 
 Skupaj 2103 13 693,99 
Tabela št. 2: Razporeditev sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje (volitve v občinski svet) 
 



PREDLOG 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oz. 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, 
ki so glasovali, in sicer 0,12 € za dobljeni glas.  
 
Za župana je bilo v prvem krogu oddanih 2.128 veljavnih glasov.  
 

b) ZA VOLITVE  ŽUPANA 0,12 € za dobljeni glas v prvem krogu ter 0,12 € (drugi krog 
ni bil izveden): 
 

 

ŽUPAN Dobljeni 
glasovi  1. 

krog 

% 
glasov 

Znesek za 
povračilo / 1. 

krog 

SKUPAJ ZA 
POVRAČILO 

1 Polona Kambič 1100 51,69% 132,00 132,00 
2 Sonja Klemenc Križan 1028 48,31% 123,36 123,36 
  2.128   255,36 
Tabela št. 3: Razporeditev sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje (volitve župana) 
 
 
Predloženi skupni stroški po organizatorju volilne kampanje ne presegajo dovoljene višine. 
 
Skupna višina delne povrnitve stroškov volilne kampanje v Občini Semič v letu 2018 znaša 949,35 €. 
 
 
 


