
Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 

 

 

OBČINSKI SVET 

 

Ime liste Prejeti 

glasovi 

Višina možnega 

povračila 

Znesek 

povračila 

1. Lista Stanka Močnika 767 253,11 EUR 253,11 EUR 

2. SDS – Slovenska demokratska stranka 198 65,34 EUR 6,08 EUR 

3. SMC – Stranka modernega centra 44 14,52 EUR - 

4. SLS – Slovenska ljudska stranka 426 140,58 EUR 140,58 EUR 

5. SD – Socialni demokrati 238 78,54 EUR 78,54 EUR 

6. Smo taki, kot smo 613 202,29 EUR - 

7. NSi – Nova Slovenija - Krščanski demokrati 73 24,09 EUR - 

 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so 

pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 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 organizatorja o zbranih in 

porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

 

 

ŽUPAN 

 

1. krog 

Kandidati Prejeti glasovi Višina možnega 

povračila 

Znesek povračila 

Jurij Kavčič 640 (26,53 %)  76,80 EUR 76,80 EUR 

 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje 

oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih 

upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. 

 

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 

upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 

 

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 

poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

 

2. krog 

Kandidat Prejeti glasovi Višina možnega 

povračila 

Znesek povračila 

Gašper Uršič 1365  163,80 EUR - 

Stanko Močnik 1043 125,16 EUR - 

 

 

 

 



Lista SMC – Stranka modernega centra in lista NSi – Nova Slovenija - Krščanski 

demokrati ne moreta biti deležni sredstev za povrnitev stroškov volilne kampanje iz 

proračuna občine Cerkno, ker jima ni pripadel mandat za člana občinskega sveta.  

 

Lista Smo taki, kot smo ne more biti deležna sredstev za povrnitev stroškov volilne 

kampanje iz proračuna občine Cerkno, ker na AJPES ni predložila poročila o 

financiranju volilne kampanje.  

 

Lista SDS – Slovenska demokratska stranka je upoštevaje določilo, da skupni znesek 

povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 

o financiranju volilne kampanje, upravičena do 6,08 EUR povračila. 

 

Organizatorja volilne kampanje oziroma kandidata za župana Gašper Uršič in Stanko 

Močnik nista upravičena do delne povrnitve stroškov volilne kampanje iz proračuna 

Občine Cerkno, ker na AJPES nista predložila poročila o financiranju volilne 

kampanje. 

 

 Direktor občinske uprave: 

mag. Martin Raspet 

 


