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ŽUPAN 

 

Številka: 032-7/2019-11 

Datum: 6.5.2019 

 

 

   OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode 

 

VSEBINA: Predlog delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne 

kampanje za redne lokalne volitve dne 18. novembra 2018 

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Sonja Rifel, vodja oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene 

zadeve  

 

GRADIVO:  - Obrazložitev s predlogi sklepov 

- Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode 18. novembra 2018, 

št. 041-145/2018-1 z dne 22.11.2018 

- Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Občine Medvode 

dne 18. novembra 2018, št. 041-144/2018-1 z dne 22.11.2018 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

1.  Občinski svet Občine Medvode potrjuje poročila organizatorjev volilne kampanje 

za redne lokalne volitve dne 18. novembra 2018 v Občini Medvode, ki so prejeli 

mandate v občinskem svetu in za volitve župana.  

2. Za organizacijo in financiranje volilne kampanje za volitve v občinski svet Občine 

Medvode se delno povrnejo stroški organizacije in financiranja volilne kampanje 

naslednjim organizatorjem in v naslednjih zneskih: 

-  LNS – Lista Nejca Smoleta v višini 1.063,26 EUR; 

-  Slovenska demokratska stranka – SDS v višini 209,55 EUR; 

-  Nestrankarska lista Sotočje v višini 154,11 EUR; 

-  DeSUS  - Demokratična stranka upokojencev Slovenije v višini 85,14 EUR; 
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 - Nestrankarska lista za napredek krajev Občine Medvode v višini 184,47 EUR; 

-  Zeleni Slovenije v višini 102,63 EUR in  

-  Nova Slovenija – krščanski demokrati v višini 132,33 EUR.  

3. Za organizacijo in financiranje volilne kampanje za volitve župana Občine 

Medvode se delno povrnejo stroški organizacije in financiranja volilne kampanje 

naslednjim organizatorjem in v naslednjih zneskih: 

-  Nejc Smole v višini 634,80 EUR in  

-  Tomaž Kuralt v višini 117,60 EUR. 

 

 

  

 Nejc Smole 

                   Župan 
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Obrazložitev: 

 

Dne 18. novembra 2018 so potekale redne lokalne volitve članov občinskega sveta Občine 

Medvode in volitve župana Občine Medvode, na katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta in 

župan občine. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 

103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13; v nadaljevanju: ZVRK) so bile za namen 

izvedbe rednih lokalnih volitev s strani organizatorjev volilnih kampanj za posamezne liste 

kandidatov za člane občinskega sveta in kandidate za župana občine organizirane volilne 

kampanje.    

 

Občinski svet Občine Medvode je v letu 2010 skladno z 28. členom ZVRK sprejel Sklep o delni 

povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 53/10; 

v nadaljevanju: sklep). Sklep določa upravičence do povračila stroškov volilne kampanje ter višino 

povrnjenih stroškov volilne kampanje. 

Tako 23. člen ZVRK kot 2. člen sklepa določata, da stroški volilne kampanje za 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.   

Volilnih upravičencev na območju občine Medvode, ki so imeli pravico glasovati na rednih lokalnih 

volitvah dne 18. novembra 2018, je bilo 13.241, kar v nadaljevanju pomeni, da strošek 

organizacije in financiranja volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta  ni smel preseči 

5.296,40 EUR, za volitve župana občine pa ne 3.310,25 EUR. 

 

ZVRK v 16. členu določa, da je organizator volilne kampanje v roku štirih mesecev po dnevu 

glasovanja dolžan zapreti poseben transakcijski račun, ki je bil odprt za ta namen. Nadalje 19. člen 

ZVRK določa, da je organizator volilne kampanje v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa 

dolžan predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh 

zbranih in porabljenih sredstvih za namen volilne kampanje. Rok za zaprtje transakcijskega računa 

se je iztekel dne 18.03.2019, rok za posredovanje poročila predstavniškemu organu lokalne 

skupnosti pa dne 02.04.2019. 

 

Občinska uprava je v skladu z ZVRK in sklepom po pregledu prejetih poročil ugotovila, da je do 

vključno 02.04.2019, ko se je iztekel rok za posredovanje poročila, le-to oddalo 10 organizatorjev 

volilnih kampanj (8 poročil o volilni kampanji za občinski svet in 3 poročila o volilni kampanji za 

župana). Po preteku roka za predložitev poročila o kampanji sta le-to predložila tudi Stranka 

modernega centra – SMC (dne 08.04.2019) in Socialni demokrati SD (dne 09.04.2019), zato do 

delne povrnitve stroškov volilne kampanje nista upravičeni. Poročilo je sicer pravočasno oddala 

tudi Slovenska ljudska stranka – SLS, vendar je občinska uprava ugotovila, da kot organizator 

volilne kampanje zaradi premajhnega odstotka dobljenih glasov do povračila stroškov ni 

upravičena.      

 

Preostala poročila so bila pripravljena skladno z veljavno zakonodajo, prav tako stroški organizacije 

volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana občine niso presegli zgoraj 

navedenih najvišjih dovoljenih zneskov za organizacijo in financiranje volilne kampanje.  
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Volitve članov občinskega sveta 

 

Skladno s 24. členom ZVRK in 3. členom sklepa so do povračila stroškov volilne kampanje za 

volitve v občinski svet upravičeni tisti organizatorji volilnih kampanj, katerih liste so dobile mandate 

za člane občinskega sveta. Stroški organizacije v višini 0,33 EUR se jim povrnejo glede na število 

dobljenih glasov. 

Glede na prejeta poročila o kampanjah bodo posameznim organizatorjem volilne kampanje za 

občinski svet povrnjeni stroški v naslednjih zneskih: 

 

1. LNS – Lista Nejca Smoleta v višini 1.063,26 EUR (3.222 glasov × 0,33 EUR), 

2. Slovenska demokratska stranka – SDS v višini 209,55 EUR (635 glasov × 0,33 EUR), 

3. Nestrankarska lista Sotočje v višini 154,11 EUR (467 glasov × 0,33 EUR), 

4. DeSUS  - Demokratična stranka upokojencev Slovenije v višini 85,14 EUR (258 glasov × 

0,33 EUR), 

5. Nestrankarska lista za napredek krajev Občine Medvode v višini 184,47 EUR (559 glasov × 

0,33 EUR), 

6. Zeleni Slovenije v višini 102,63 EUR (311 glasov × 0,33 EUR) in  

7. Nova Slovenija – krščanski demokrati v višini 132,33 EUR (401 glasov × 0,33 EUR).  

 

Volitve za župana občine 

  

Skladno 4. členom sklepa in upoštevajoč določbe 26. člena ZVRK so do delne povrnitve stroškov 

volilne kampanje upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, in sicer za kandidate, za 

katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 

Organizatorjem volilne kampanje za župana se povrnejo stroški v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni 

glas. 

 

Zadostno število glasov za delno povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje sta prejela 

kandidata za župana Nejc Smole in Tomaž Kuralt.  

 

Organizatorji volilne kampanje za župana občine so upravičeni do delne povrnitve stroškov za 

organizacijo volilne kampanje, in sicer v naslednjih zneskih: 

 

1. Nejc Smole v višini 634,80 EUR (5.290 glasov × 0,12 EUR) in  

2. Tomaž Kuralt v višini 117,60 EUR (980 glasov × 0,12 EUR). 

  

 

Pripravila: 

Sonja Rifel, vodja oddelka 

  

Nejc Smole 

 Župan Občine Medvode 


