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OBČINA LAŠKO 
        ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 041-04/2014 
Datum: 23. 3. 2015 
 

 
O B Č I N S K I    S V E T   L A Š K O 

 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   INFORMACIJA O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ORGANIZATORJEM  
                   VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2014 

 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  

 Sandra Barachini, direktorica občinske uprave 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Laško (Uradni list RS, št. 62/2014) 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
 
Gradivo obravnavala:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 23.3.2015 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško se je seznanil z informacijo o delnem povračilu stroškov 
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014. 
 
 
Obrazložitev: 
 
V skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07 – ZpoIS-D, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13; v nadaljevanju: ZVRK) je lokalna 
skupnost pred začetkom volilne kampanje (na 1. izredni seji dne 6. 8. 2014) določila višino 
delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje s Sklepom o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško.  
 
Delno povračilo stroškov pripada samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli 
mandati v občinskem svetu ter organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati 
so dosegli najmanj 10% glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.  
 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v občini, za volitve župana pa ne smejo preseči 0,25 
EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga 
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko 
povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 
Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v 
občinski svet ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne 
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kampanje za poslance državnega zbora (0,33 EUR). Višina delnega povračila stroškov 
organizatorjem volilne kampanje za župana pa ne sme presegati višine povračila za 
dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike (0,12 EUR). Če pride 
na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem 
krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
 
Skupni znesek povračila ne sme preseči dejanskih stroškov volilne kampanje.  
V skladu z zakonodajo o volilni kampanji so organizatorji volilnih kampanj upravičeni do 
delnega povračila stroškov za volilno kampanjo.  
 
Po Zakonu o volilni in referendumski kampanji morajo organizatorji volilne kampanje 
najkasneje v 4 mesecih po dnevu glasovanja zapreti poseben transakcijski račun, namenjen 
volilni kampanji (16. člen). V 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa pa mora organizator 
predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču predložiti poročilo o vseh 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (19. člen). V enakem roku mora 
organizator volilne kampanje poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti tudi Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (18. člen). 
 
24. 5. 2014 je pričel veljati Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS, št. 36/2014), ki v prehodnih 
določbah določa, da do zagotovitve posredovanja poročil o financiranju volilne ali 
referendumske kampanje prek spletnega portala AJPES se poročila iz 18. in 19. člena 
zakona posredujejo predstavniškemu organu samoupravne lokalne skupnosti in 
Računskemu sodišču RS na obrazcih, ki so priloge tega pravilnika, v papirni obliki.  
 
7. 2. 2015 je stopila v veljavo (Uradni list RS, št. 8/2015) Odredba o določitvi datuma, od 
katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko 
spletnega portala AJPES (Uradni list RS, št. 8/2015), ki je določila, da so z 9. 2. 2015 
organizatorji volilnih kampanj dolžni oddati poročila v elektronski obliki preko spletne strani 
AJPES.  
 
Iz naslova delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve za člane občinskega sveta 
so upravičeni do plačila 0,33 EUR/glas le tisti, ki so dobili mandate v občinskem svetu, torej 
SLS, MMOL, DeSUS, SD, N.Si, SMC, SDS, Lista gasilcev Občine Laško in Neodvisni 
kandidat Stanko Selič. 
 
Iz naslova delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve za župana sta do plačila 
upravičeni politični stranki SLS  in SD, ki sta pridobili najmanj 10% glasov – 0,12 EUR/glas.  
 
Zgoraj navedena poročila so oddale naslednje politične stranke in neodvisne liste: SLS; 
MMOL, DeSUS, N.Si, SMC, SDS, Lista gasilcev OL in Stanko Selič. SD nas je le obvestil o 
višini porabljenih sredstev in da do poročila lahko dostopamo preko spletnega portala 
AJPES. 
 
Točen izračun izplačil je razviden iz priloženih tabel. 
 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
 
 
Priloga: 

 tabele za izplačilo. 
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VOLITVE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA 
politična stranka ali 
neodvisna lista z 
mandatom v 
občinskem svetu 

število   glasov 
na     
volitvah 

oddano poročilo o 
vseh zbranih in 
porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo 

povrnitev stroškov   
v EUR      
(0,33 EUR/glas) 

SLS 796 DA 262,68 

MMOL 613 DA 202,29 

DeSUS 572 DA 188,76 

SD 548 obvestilo 180,84 

N.Si 502 DA 165,66 

SMC 421 DA 138,93 

SDS 342 DA 112,86 

Lista gasilcev OL 270 DA 89,10 

Stanko Selič – 
Neodvisni 
kandidat 

230 DA 75,90 

skupaj   1.417,02 

 
VOLITVE ZA ŽUPANA  
kandidat in politična 
stranka ali neodvisna 
lista, ki  je predlagala 
kandidata za župana   

število glasov      
na volitvah 
(najmanj 10%) 

oddano poročilo o 
vseh zbranih in 
porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo 

povrnitev stroškov  
v EUR 
(0,12 EUR/glas) 

Marjan Kozmus 
SD 
 

861 
(19,24 %) 

obvestilo 103,32 

Franc Zdolšek 
SLS 
 

3614 
(80.76 %) 

DA 433,68 

 
skupaj 

   
537,00 

 

IZPLAČILA: 

politična stranka/ 
neodv. lista 

višina izplačila v EUR porabljena sredstva za 
volilno kampanjo v EUR 

SLS 696,36 4.269,22 + 2.655,48 

SD 284,16 1.401,56 

MMOL 202,29 2.307,21 

DeSUS 188,76 2.015,35 

N.Si 165,66 1.084,84 

SMC 138,93 995,10 

SDS 112,86 718,78 

Lista gasilcev OL 89,10 478,70 

Stanko Selič – 

Neodvisni kandidat 

25,00 25,00 

SKUPAJ: 1.903,12  

 


