Predlagatelj:
Župan Tadej Beočanin
Datum: 30. 4. 2019
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

Zbirno poročilo organizatorjev volilne kampanje o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za
lokalne volitve v letu 2018
Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v letu 2018

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urad župana, Zlata Čibej

PRISTOJNO DELOVNO
TELO OBČINSKEGA
SVETA:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

I.
Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. redni seji dne 30. 5. 2019
seznani z vsebino poročil organizatorjev volilne kampanje o vseh zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve v letu 2018, ki so vsebovana v zbirnem
poročilu v nadaljevanju.
ZBIRNO POROČILO
organizatorjev volilne kampanje o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo za lokalne volitve v letu 2018
Na podlagi 18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07
in naslednji) so organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana v
občini Ajdovščina na spletnem portalu AJPES objavili poročila o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Poročila so pripravljena skladno s Pravilnikom
o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in
referendumsko kampanjo (Ur. list RS št. 36/14).
Dovoljena poraba, dejanska poraba in povračilo stroškov za volilno kampanjo po
posameznih kandidatnih listah oziroma kandidaturah je razvidna iz tabele »Povračilo
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 - občinski svet« (v nadaljevanju:
Tabela 1) in iz tabele »Povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 župan« (v nadaljevanju: Tabela 2), ki sta sestavni del tega poročila. Kot je razvidno iz
obeh tabel, dejanski stroški posameznih organizatorjev volilne kampanje ne presegajo
zakonskega limita dovoljene porabe za občinski svet in za župana, ki znaša v prvem
primeru 6.306,00 EUR, v drugem primeru pa 3.941,25 EUR. Zneska sta izračunana na

podlagi podatkov o številu volilnih upravičencev in na podlagi zakonsko določenega limita
0,40 EUR na volilnega upravičenca za volitve v občinski svet ter 0,25 EUR na volilnega
upravičenca za volitve župana v prvem krogu.
Vsi organizatorji volilne kampanje so na osnovi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve (Uradni list RS št. 66/18), upravičeni do povračila stroškov
volilne kampanje v višini, kot je razvidna iz Tabele 1 in Tabele 2.
2. člen navedenega sklepa določa, da skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo. Organizator volilne kampanje politična stranka Levica je
za volilno kampanjo porabila 103,09 EUR, zato prejme 103,09 EUR namesto 132,99
EUR, kolikor bi ji pripadlo po izračunu (403 glasovi x 0,33 EUR).
II.
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina obravnava in sprejme
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12 in naslednji) in
Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve (Uradni list RS št.
66/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne 30. 5. 2019 sprejel naslednji
SKLEP
o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2018
1.
Posamezni organizatorji volilne kampanje prejmejo za namen delne povrnitve stroškov
volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Ajdovščina v letu 2018 iz proračuna
Občine Ajdovščina naslednja izplačila:
- Stranka modernega centra – SMC, Beethovnova ulica 2, Ljubljana - 105,60 EUR,
- Nova Slovenija – krščanski demokrati, Dvorakova ulica 11 a, Ljubljana - 334,29 EUR,
- Zveza za Primorsko, Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 305,58 EUR
- Slovenska demokratska stranka – SDS, Trstenjakova ulica 8, Ljubljana 618,09 EUR,
- Levica, Prešernova cesta 3, Ljubljana - 103,09 EUR,
- Matjaž Bajec, za Listo Burja – lista za razvoj občine Ajdovščina - 530,97 EUR,
- DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova ulica 6, Ljubljana
- 107,91 EUR,
- Narodna stranka dela, Šibeniška ulica 21, Ajdovščina - 105,60 EUR,
- SD – Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, Ljubljana - 622,71 EUR.
2.
Posamezni organizatorji volilne kampanje prejmejo za namen delne povrnitve stroškov
volilne kampanje za volitve za župana Občine Ajdovščina v letu 2018, iz proračuna
Občine Ajdovščina naslednja izplačila:

- SD – Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, Ljubljana (za Tadeja Beočanina) 628,56 EUR,
- Slovenska demokratska stranka – SDS, Trstenjakova ulica 8, Ljubljana
(za Miho Kaplja) - 252,48 EUR,
- Narodna stranka dela, Šibeniška ulica 21, Ajdovščina (za Marjana Poljšaka) –
176,88 EUR.
Številka: 040-2/18
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l. r.
OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
- 18. in 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07
in naslednji), po katerem so organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta
in župana dolžni predložiti AJPES-u poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih
za volilno kampanjo
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve (Uradni list RS št.
66/18), ki določa višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje
- 16. člen Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in naslednji), ki določa
pristojnost občinskega sveta za sprejemanje aktov
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve sklepa:
Glede na to, da zakon, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo določa, da občina
lahko organizatorjem volilne kampanje delno povrne stroške volilne kampanje, je občinski
svet že pred začetkom volilne kampanje za lokalne volitve 2018 s sklepom določil višino
povračila, tako za volitve v občinski svet, kot tudi za volitve župana. V sklepu je določeno,
da imajo organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega
sveta, pravico do povrnitve stroškov višini 0.33 EUR za dobljeni glas, medtem ko imajo
organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10%
glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, pravico do povrnitve stroškov višini
0,12 EUR za dobljeni glas. Dodatni pogoj je, da znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo.
V predlaganem sklepu so navedeni vsi organizatorji volilne kampanje za volitve v
občinski svet in za župana, ki so po zgoraj določenih kriterijih upravičeni do izplačila
sredstev.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sredstva za izplačilo so rezervirana v občinskem proračunu za leto 2019, drugih posledic
pa sprejem tega sklepa ne bo imel.
Pripravila:
Zlata Čibej

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na seji dne 16. 5. 2019 se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
seznanila z Zbirnim poročilom organizatorjev volilne kampanje o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve v letu 2018 ter
obravnavala Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v letu 2018 in sklenila,
da je predlagani sklep primeren za obravnavo na občinskem svetu, in občinskemu svetu
predlaga, da ga sprejme.
Datum: 16. 5. 2019

Predsednik komisije
Matjaž Bajec, l. r.

Tabela 1:

POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 - OBČINSKI SVET

kandidatna lista

STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
ZVEZA ZA PRIMORSKO
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
LEVICA
LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NARODNA STRANKA DELA
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
skupaj

dovoljena poraba
v EUR
(15.765 volivcev)
0,40 EUR
6.306
6.306
6.306
6.306
6.306
6.306
6.306
6.306
6.306

dejanska poraba
v EUR

število glasov

povračilo stroškov
v EUR
0,33 EUR

2.763,20
1.136,21
2.381,84
2.788,81
103,09
2.464,96
1.058,38
2.246,79
6.277,09

320
1013
926
1873
403
1609
327
320
1887
8678

105,60
334,29
305,58
618,09
103,09
530,97
107,91
105,60
622,71
2833,84

Tabela 2:

POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 - ŽUPAN

kandidatura

dovoljena poraba
v EUR
(15.765 volivcev)

dejanska poraba
v EUR

število glasov

% glasov

0,25 EUR
Tadej Beočanin
Miha Kapelj
Marjan Poljšak
skupaj

3941,25
3941,25
3941,25

povračilo stroškov
v EUR

0,12 EUR
3796,63
1789,86
3349,06

5238
2104
1474

59,41
23,87
16,72

628,56
252,48
176,88

8816

100

1057,92

