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Zadeva: Obravnava in sprejem Poročila o stroških volilne kampanje in obravnava delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje 
 
 
Občinski svet je dne 3. 7. 2014 sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Semič (Ur. l. RS, št. 52/2014). 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 (3.301 upravičencev X 0,40 € = 1.320,40 €). Prav tako stroški volilne 
kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 € na posameznega volilnega upravičenca v občini (3.301 
upravičencev X 0,25 € = 825,25 €). Ker do drugega kroga volitev ni prišlo, se pri obračunu upoštevajo prej navedene 
višine dovoljenih stroškov. 
 
Do 4. 3. 2015 so na občino dospela vsa poročila organizatorjev za volilno kampanjo, razen poročila Neodvisne liste 
Božidarja Vidmarja in županskega kandidata Božidarja Vidmarja. Ker ne lista ne kandidat nista dosegla kvote 
potrebne za povračilo v skladu s sprejetim sklepom, jih v obračunu ne obravnavamo.   
 
  Poraba sred. za vol. kampanjo 

  Občinski  svet Župan Skupaj 
1 Nova Slovenija - Krščanski demokrati 447,71 0,00 447,71 
2 Ni nam vseeno 362,49 0,00 362,49 
3 DeSUS - Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije 
402,60 0,00 402,60 

4 SD - Socialni demokrati 271,22 0,00 271,22 
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 2.075,52 0,00 2.075,52* 

6 SLS - Slovenska ljudska stranka 454,64 517,88 1.302,62 
7 SMC – Stranka Mira Cerarja 217,63 0,00 217,63 
8 SDS – Slovenska demokratska stranka 605,28 0,00 605,28 
9 Neodvisna lista Božidarja Vidmarja Ni podatka Ni podatka NI podatka 

10 Sonja Klemenc Križan 0,00 233,00 233,00 

 SKUPAJ   5.587,97 
*opomba: SNS je predložila poročilo o višini stroškov volilne kampanje zbirno za 37 občin v RS 
Tabela št. 1: Poraba sredstev za organizacijo volilne kampanje (LV 2014) 
 
Na podlagi sklepa pripada nakazilo organizatorjem volilne kampanje, katerim so pripadli mandati za svetnike v 
občinskem svetu, delna povrnitev stroškov volilne kampanije, in sicer; 
 
 
 
 



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

 

 OBČ.SVET Dobljeni 
glasovi 

Dobljeni 
mandati 

Znesek za 
povračilo 

1 Nova Slovenija - Krščanski demokrati 162 1 53,46 
2 Ni nam vseeno 359 3 118,47 
3 DeSUS - Demokratična stranka upokojencev 

Slovenije 
218 1 71,94 

4 SD - Socialni demokrati 103 0 - 
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 108 0 - 
6 SLS - Slovenska ljudska stranka 435 3 143,55 
7 SMC – Stranka Mira Cerarja 229 2 75,57 
8 SDS – Slovenska demokratska stranka 327 3 107,91 
9 Neodvisna lista Božidarja Vidmarja 51 0 - 
 Skupaj 1992 13 570,90 
Tabela št. 2: Razporeditev sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje (volitve v občinski svet) 
 
 
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 2.023 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 1139 56,30% 136,68 136,68 
2 Sonja Klemenc Križan 800 39,55% 96,00 96,00 
3 Božidar Vidmar 84 4,15% 0,00 0,00 

  2023   232,68 
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 2014 znaša 803,58 €. 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU: 
Sprejmejo se 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 
 


