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OBČINA POLJČANE
Občinski svet
ZADEVA: Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za
lokalne volitve 2010
Na podlagi določil Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje
oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 79/2010),
v nadaljevanju odlok, imajo organizatorji volilne kampanje, katerim listam so pripadli
mandati za svetnike v občinskem svetu, pravico do povračila stroškov volilne kampanje, in
sicer v višini 0,30 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja. V skladu z
navedenim odlokom so do delnega povračila stroškov volilne kampanje upravičeni tudi
organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj
10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,20 EUR na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje se organizatorju volilne kampanje povrnejo na njegovo zahtevo v
roku 30 dni po potrditvi predloženega poročila občinskemu svetu, ki mora biti v skladu z
Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter mora vsebovati podatke o virih sredstev in
načinu njihove porabe.
Zahteve za delno povrnitev stroškov volilne kampanje, s poročilom o porabi sredstev za
izvedbo volilne kampanje, so na Občino Poljčane posredovale naslednje stranke: Slovenska
ljudska stranka (SLS), Slovenska demokratska stranka (SDS), Liberalna demokracija
Slovenije (LDS) in Zares – nova politika.
Glede na število dobljenih glasov, kot izhaja iz Poročila o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Poljčane, in sicer:
- SLS: 265 glasov (1 mandat v občinskem svetu),
- SDS: 489 glasov (5 mandatov v občinskem svetu),
- LDS: 130 glasov (1 mandat v občinskem svet),

- Zares: 132 glasov (1 mandat v občinskem svetu), so posamezne stranke upravičene do
delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta, v višini kot
izhaja iz priloženega sklepa.
Glede na število dobljenih glasov, kot izhaja iz Poročila o izidu volitev za Župana Občine
Poljčane, sta stranki SDS, katere kandidat je na volitvah prejel 1381 glasov (70,07%) in
Zares, katere kandidatka je na volitvah prejela 398 glasov (20,19%), upravičeni tudi do
delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve župana, v višini kot izhaja iz
priloženega sklepa.
S spoštovanjem.

Župan
Stanislav Kovačič

Priloga:
- sklep

Na podlagi določil Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007)
ter določil Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma
kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 79/2010) je
Občinski svet Občine Poljčane na svoji ____ redni seji, dne ____, sprejel naslednji

s k l e p
1.
Povrnejo se volilni stroški v višini maksimalni zneskov strankam:
- Slovenska ljudska stranka, v višini 79,50 EUR
- Slovenska demokratska stranka, v višini 146,70 EUR
- Liberalna demokracija Slovenije, v višini 39,00 EUR in
- Zares – nova politika, v višini39,60 EUR,
na TRR, ki so ga stranke predložile ob vložitvi svoje kandidature za izvolitev članov
Občinskega sveta Občine Poljčane na lokalnih volitvah 2010.

2.
Povrnejo se volilni stroški v višini maksimalni zneskov strankama:
- Slovenska demokratska stranka, v višini 276,20 EUR
- Zares – nova politika, v višini 79,60 EUR,
na TRR, ki sta ga stranki predložili ob vložitvi svoje kandidature za izvolitev Župana Občine
Poljčane na lokalnih volitvah 2010.

