
 

 

 

 

 

OBČINA SEMIČ 

OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
Gradivo za 26. redno sejo občinskega sveta v juliju 2010 – k 5. točki dnevnega reda 
 

 

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

Številka: 040-03/2010-1 
 

ZADEVA:  Obravnava in sprejem predloga Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Semič 
 
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07, 105/08) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06, 45/10) je 
Občinski svet Občine Semič na ……. redni seji dne ……………… sprejel 
 
 

SKLEP 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  za lokalne volitve 2010  

v Občini Semič 
 

 
1. člen 

S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
– volitve v občinski svet in volitve župana Občine Semič v letu 2010. 

 
2. člen 

Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Semič (v nadaljevanju: občinski svet) 
ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 
Stroški volilne kampanje za župana 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. 
 

3. člen 
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 občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče).  
 

4. člen 
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne 
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila 
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Komentar [BP4]: LS lahko 

določi, da so do povračila 

upravičeni samo tisti organizatorji 

VK, katerim so jim pripadli 

mandati (28.čl.ZVRK) 

 

Komentar [BP5]: Višina, 

veljavna za svetnike v DZ ali v 

Evr.parlament 



volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za posameznega volilnega upravičenca v 
občini. 

 
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena 
do povračila stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na 
vnovičnem glasovanju. 

 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila organizatorja občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

5. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana 
se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Semič v roku 30 dni 
po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

7. člen 
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje št. 006-01-01/2003-2 (Uradni list RS, št. 38/2003) 
 
 
Št.:                                                                                                               Občinski svet Občine Semič 
Datum:                                                                                                              Ivan Bukovec, župan 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve  
v Občini Semič 
Pravna podlaga za sprejem predloga Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve  v Občini Semič so:  
- 28. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 
105/08), ki določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega 
povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada 
delno povračilo stroškov samo organizatorjem, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem 
organu lokalne skupnosti (OS)  in samo organizatorjem za individualni organ (župan), katerih 
kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, 
pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost ne sme presegati 10%, 
- 23. člen ZVRK, ki določa, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne 
skupnosti (OS) ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 
skupnosti ter da stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne 
skupnosti (župana) ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 
skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški kampanje za kandidata, ki na tem 
glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
lokalni skupnosti,  
- 14. člen Statuta Občine Semič  (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06, 45/2010) ki določa, da ima 
občinski  svet med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost sprejemati statut, odloke in druge 
splošne akte občine.  

Komentar [BP6]: LS lahko 

določi, da so do povračila 

upravičeni samo tisti organizatorji 

VK za individualni organ, katerih 

kandidati so dosegli določen 

odstotek od skupnega števila 

volilnih upravičencev, ki so 

glasovali (največ 10%) 

 



 
RAZLOG SPREJEMA SKLEPA: S sprejemom sklepa se pred začetkom volilne kampanje omogoči 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za člane OS in 
župana.  
Na podlagi 23. člena ZVRK so v 2. točki predloga sklepa omejeni skupni stroški volilne kampanje: 
- za volitve v Občinski svet na največ 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini 
ter 
- za volitve za župana na največ 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini za prvi 
krog volitev in dodatnih 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca za drugi krog volitev. 
 
Na podlagi zakonskih izhodišč (24. in 26. člen ZVRK) je v 3. in 4. točki predloga sklepa 
opredeljena višina za delno povrnitev stroškov volilne kampanje: 
- za organizatorje volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v Občinskem svetu, v višini 0,33 
EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo, ter 
- za organizatorje volilne kampanje za župana v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas in 0,12 EUR 
za vsak dobljeni glas na vnovičnem glasovanju, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% 
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.  
 
Če pride na volitvah za župana Občine Semič do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v 
tem krogu, in sicer 0,12 EUR za dobljeni glas na glasovanju drugega kroga.  
 
V predlogu sklepa je torej predlagana delna povrnitev stroškov vsem organizatorjem volilne 
kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta (0,33 EUR za dobljeni 
glas) in delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana, za katere je 
glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali (0,12 EUR za 
dobljeni glas). 
 
VPLIV NA PRORAČUN 
Sredstva za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v 
Občini Semič se bo  zagotovilo iz postavke v proračunu za lokalne volitve 2010.  
 
Organizatorje volilne kampanje tudi opozarjamo, da je v 16. členu ZVRK  navedeno, da mora 
organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah  odpreti 
poseben transakcijski račun za oznako »za volilno kampanjo« in navesti tudi volitve, za katere 
organizira kampanjo. Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na 
tem transakcijskem računu. Prav tako mora  organizator vse stroške volilne kampanje 
poravnavati izključno s tega računa. Organizator volilne kampanje je ta račun dolžan zapreti 
najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja.  
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:  
Sprejme se Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje  za lokalne volitve 2010 v 
Občini Semič. 

                                                                                                      
Pripravila:                                                                                                                Predlagatelj: 
Beti Pintarič              Ivan Bukovec, župan  


