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OBČINA  POLJČANE 
Žu p a n  

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 

Številka: 900-0003/2019-3 

Datum: 3. 4. 2019 

  

 

OBČINA POLJČANE 

Občinski svet  
 

 

ZADEVA: Sklep o povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 

2018 v Občini Poljčane 

 

I. PREDLAGATELJ 

Župan Stanislav Kovačič 

 

II. VRSTA POSTOPKA 

Enofazni postopek 

 

III. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM 

- Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) 

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

ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) 

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini 

Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 52/18 in 4/19) 

 

IV. OBRAZLOŽITEV 

V skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji in na podlagi Sklepa o delni 

povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane imajo organizatorji 

volilne kampanje za lokalne volitve 2018,  katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega 

sveta pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,27 EUR za dobljen glas pri čemer 

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

poročila o financiranju volilne kampanje. Pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje imajo 

tudi organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od 

skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eura za vsak dobljen glas ter v 

drugem krogu 0,10 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih 

stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o financiranju volilne 

kampanje. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3490
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Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo 

zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Poljčane v roku 30 dni po oddaji in 

objavi finančnega poročila preko portala AJPES. Rok za oddajo poročil je 2. 4. 2019. Poročila so 

dosegljiva na spletnem portalu Ajpes na povezavi https://www.ajpes.si/eObjave/?s=57. 

 

Zahtevo za delno povrnitev stroškov volilne kampanje je na Občino Poljčane oddal organizator 

volilne kampanje: 

- NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (za občinski svet), 

- SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (za občinski svet), 

- SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (za župana in občinski svet). 

 

Na portalu AJPES so objavljena naslednja poročila organizatorjev volilne kampanje: 

- NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI: poročilo o financiranju 

volilne kampanje za občinski svet NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 

DEMOKRATI, 

- SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA: poročilo o financiranju volilne 

kampanje za občinski svet SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, 

- SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: poročilo o financiranju 

volilne kampanje za občinski svet SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA, 

- SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: poročilo o financiranju 

volilne kampanje za kandidata za župana SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA. 

 

Iz Poročila o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 65/2018) je so povračila stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne 

kampanje:  

 

    Ime liste Št. 

glasov 

% glasov Št. 

mandatov 

   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 607   27.52 5 

   SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 242   10.97 2 

   NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 226   10.24 1 

 

Iz Poročila o izidu volitev za župana Občine Poljčane ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

65/2018) izhaja, da so kandidati v 1. krogu volitev dobili naslednje število glasov: 

 

Kandidat Organizator volilne kampanje Št. glasov % od skupnega št. vol. 

upravičencev (3593)  

1. Tomaž KOKOT SDS - SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA 

835 glasov 23,24 

   
 

https://www.ajpes.si/eObjave/?s=57
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Iz Poročila o izidu volitev za župana Občine Poljčane ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

65/2018) izhaja, da sta kandidata v 2. Krogu volitev dobila naslednje število glasov: 

  

 

Kandidat Organizator volilne kampanje  Št. glasov 

Tomaž KOKOT           SDS - SLOVENSKA 

DEMOKRATSKA STRANKA 

 963 glasov  

 

Glede na navedeno so organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve 2018 upravičeni do 

povračila stroškov volilne kampanje, kot sledi: 

 

Organizator volilne kampanje Št. glasov EUR/glas EUR 

Dejansko 

porabljena 

sredstva v 

EUR 

  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 607 0,27 163,89 1.085,79 

  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 242 0,27 65,34 1.237,77  

  NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 
226 0,27 61,02 459,73 

    

 

Organizator volilne kampanje 
Št. glasov      

1. krog 
EUR/glas EUR  

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 835 0,12 100,20 692,68 

    
 

Organizator volilne kampanje 
Št. glasov      

2. krog 
EUR/glas EUR  

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 963 0,10 96,30 1.102,88 

 

Glede na navedeno je organizator volilne kampanje za lokalne volitve 2018 za občinski svet: 

- NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI upravičen do povračila 

stroškov volilne kampanje v znesku 61,02 EUR, 

- SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA upravičen do povračila stroškov 

volilne kampanje v znesku 65,34 EUR, 

- SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA upravičen do povračila 

stroškov volilne kampanje v znesku 163,89 EUR. 

Glede na navedeno je organizator volilne kampanje za lokalne volitve 2018 za župana: 

- SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, upravičen do povračila 

stroškov volilne kampanje v znesku 196,50 EUR.  
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V. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predlaganega sklepa bo imel posledice za občinski proračun, in sicer na odhodkovni strani 

v znesku 486,75 EUR. 

 

VI. PREDLOG SKLEPA 

Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in v zvezi z njim 

sprejme naslednji sklep: 

SKLEP  

 

Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da se skladno z določili Sklepa o delni povrnitvi stroškov 

volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 52/18 

in 4/19) povrnejo stroški volilne kampanje za člane Občinskega sveta Občine Poljčane 

organizatorjem volilne kampanje, kot sledi: 

- SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: 163,89 EUR, 

- SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA: 65,34 EUR, 

- NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI: 61,02 EUR, 

 

in povrnejo stroški volilne kampanje za župana Občine Poljčane organizatorju volilne kampanje 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA v znesku 196,50 EUR.  

 

 

           Župan 

          Stanislav Kovačič 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


