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ZADEVA: Povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014   v  

Občini Slovenska Bistrica  

 

 

 

I. PREDLAGATELJ 

             

           Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   

 

II.  VRSTA POSTOPKA 

             

           Enofazni 

 

III.  PRAVNE PODLAGE  ZA SPREJEM 

 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10),       

 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 

11/11, 98/13 in 8/15), 

 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014  v Občini 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 53/14). 

 

IV.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Na podlagi določil Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014  v 

Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 53/14 – v nadaljevanju: sklep) imajo organizatorji 

volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za članice oziroma člane občinskega sveta (v 

nadaljevanju: člane),  pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,30 evra za 
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dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 

sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  

 

V skladu z navedenim sklepom so do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evra za 

dobljen glas, upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za županjo oziroma župana (v 

nadaljevanju: župana), katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih 

upravičencev.   

 

Stroški volilne kampanje se organizatorju volilne kampanje povrnejo na njegovo zahtevo v roku 

30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu, ki mora biti v skladu z Zakonom o volilni in 

referendumski kampanji in mora vsebovati podatke o virih sredstev ter načinu njihove izrabe. 

 

Zahteve za delno povrnitev stroškov volilne kampanje s poročilom o porabi sredstev za izvedbe 

volilne kampanje, so na Občino Slovenska Bistrica posredovali naslednji organizatorji volilne 

kampanje za lokalne volitve za leto 2014 v občini Slovenska Bistrica: Slovenska ljudska stranka – 

SLS, Slovenska demokratska stranka – SDS in Socialni demokrati – SD. 

 

Iz  Poročila rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica izhaja, da so 

vlagatelji, navedeni v tabeli, glede na dobljeno število glasov: 

 

 Lista/organizator volilne kampanje Št. dobljenih 

glasov 

Odstotek Št. mandatov 

1.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS  

 

1998     25,88 % 9 

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS  

 

1525 19,76 % 6 

3. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 

 

1225 15,87 % 5 

 

upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve članov Občinskega sveta v 

višini, kot izhaja iz priloženega sklepa. 

 

Iz Poročila o izidu volitev za župana Občine Slovenska Bistrica, izhaja, da sta vlagatelja, 

navedena v tabeli, glede na dobljeno število glasov: 

 

Kandidat/organizator volilne kampanje Št. dobljenih glasov Odstotek 

Dr. IVAN ŽAGAR – SLS  

 

4.746    59,81 % 

BOŽIDAR ZORKO – SD  

 

836 10,54 % 

 

upravičena do delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve župana Občine Slovenska 

Bistrica v višini, kot izhaja iz priloženega sklepa. 

 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

 

Zaradi povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 

Slovenska Bistrica, so predvidene finančne spremembe na odhodkovni strani občinskega 

proračuna. 

 



 

 

VI. PREDLOG SKLEPA 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po razpravi o predloženih poročilih, ki 

so jih posredovale  politične stranke: Slovenska ljudska stranka – SLS, Slovenska demokratska 

stranka – SDS in Socialni demokrati – SD in ob ugotovitvi, da so le-ta ustrezna ter glede na 

dosežene rezultate na volitvah sklenila občinskemu svetu predlagati, da sprejme naslednji 

 

S K L E P :   

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica dovoljuje, da se na podlagi določil Zakona o volilni in 

referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11, 98/13 in 8/15), 

Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014  v Občini Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 53/14) in na podlagi predloženih poročil o stroških volilne kampanje 

na lokalnih volitvah 2014, organizatorjem povrnejo volilni stroški, in sicer: 

 

A/  Povračila organizatorjem volilne kampanje  

za člane Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica  

 

 LISTA / 

ORGANIZATOR 

VOLILNE KAMPANJE 

Št. 

dobljenih 

glasov 

VREDNOST 

POVRAČILA 

STROŠKOV 

v € 

DEJANSKO 

PORABLJENA 

SREDSTVA 

v € 

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS  

 

1998 599,40 

 

3.919,89 

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS  

 

 

1525 

 
457,50 

 

 

2.436,34 

3. SOCIALNI DEMOKRATI – SD  

 

 

1225 367,50 

 

  

3.178,25  

 

 

 

B/  Povračila organizatorjem volilne kampanje  

za župana Občine Slovenska Bistrica 

 

  

 KANDIDAT / 

ORGANIZATOR 

VOLILNE KAMPANJE 

Št. 

dobljenih 

glasov 

VREDNOST 

POVRAČILA 

STROŠKOV 

v € 

DEJANSKO 

PORABLJENA 

SREDSTVA 

v € 

1. DR. IVAN ŽAGAR – SLS  

 

4.746 569,52 

 

3.045,75 

2. BOŽIDAR ZORKO – SD  

 

       836 

 
100,32 

 

           743,92 

 

 

Pripravila:  

Polona LIPOGLAV, univ. dipl. prav.     

     

Simon UNUK, 

predsednik komisije 

 


