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Predlagatelj:   županja Milenca Krajnc 
 
 
Pristojno delovno telo: / 
 
 
Gradivo pripravil: občinska uprava 
 
 
Poročevalec:       Andreja Reher – občinska uprava 

 
  

Vsebina gradiva:   pojasnilo 
 
 
Pravne podlage: - Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007,  
                            103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - odl. US, 11/2011, 28/2011 - odl. US,  
                             98/2013, 8/2015, 6/2018 - odl. US) 

- Sklep  o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 48/18) 

- Statut Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) 
 
 
Postopek sprejema:   -     enofazni 
        
 
Predlog sklepa:   
 
Občinski svet Občine Kozje se je seznanil z delno povrnitvijo stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2019 v Občini Kozje. 
 
 



 
DELNA POVRNITEV STROŠKOV ORGANIZATORJEM VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 
 
 

V skladu z določili  Zakona o volilni in referendumski kampanji so morali organizatorji 
volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih 
skupnosti v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti preko spletnega portala 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve poročilo o vseh zbranih 
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 
 
Občinski svet je na svoji  22. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel Sklep  o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kozje, na podlagi katerega 
imajo organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem 
svetu,  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 
kampanjo. 
 
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kandidati za župana imajo pravico do 
delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, če je za 
njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali. Skupni znesek povrnjenih stroškov iz tega člena ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih 
sredstvih za kampanjo, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
župana dostaviti občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana oziroma 
kandidatu za župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz 
proračuna Občine Kozje v roku 30 dni po predložitvi poročila. 
 
Na podlagi predloženih poročil o zbranih in porabljenih sredstev, sklepa o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje in zahtev organizatorjev volilne kampanje ter na podlagi 
Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev župana in članov občinskega sveta se 
bodo izplačali naslednji zneski: 
  

Kandidat število 
glasov 

Organizator 
volilne 

kampanje 

Stroški volilne 
kampanje 

(EUR) 

Povračilo 
stroškov 
(EUR) 

MILENCA KRAJNC 867 Milenca Krajnc 954,19 104,04 
 
 

Kandidat število 
glasov 

Organizator 
volilne kampanje 

Stroški 
volilne 

kampanje 
(EUR) 

Povračilo 
stroškov 
(EUR) 

NIKOLA IVIČ 169 OO DeSUS Kozje 358,58 55,77 



ANJA KOSTANJŠEK 
BOŠTJAN PREŠIČEK 

216 
195 

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS 

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS 

665,86 135,63 

FILIP VOLAUŠEK 
 

245 NOVA 
SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

275,50 80,85 

FRANC ŽLENDER 186 FRANC 
ŽLENDER 

45,00 45,00 

 
 
Pripravila: 
Andreja Reher 
 
 

 ŽUPANJA OBČINE KOZJE 
       Milenca Krajnc, univ.dipl.inž.kmet., l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


