PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 041-2/2010-U112
Datum: __________
Na podlagi 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št.
41/2007 in 11/2011), 5. člena Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne
01.12.2008), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ______ redni seji, dne
______________ sprejel naslednji

SKLEP
1. Na podlagi predloženih poročil o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
ter podanih zahtevkov, so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje za občinski svet
upravičeni sledeči organizatorji volilne kampanje v skupnem znesku 1.106,16 EUR, in sicer:
IME ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI E VROPE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SKUPAJ

Znesek

262,35 EUR
182,49 EUR
155,10 EUR
141,57 EUR
95,37 EUR
94,05 EUR
93,72 EUR
81,51 EUR
1.106,16 EUR

2. Na podlagi predloženih poročil o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
ter podanih zahtevkov, sta do delne povrnitve stroškov volilne kampanje za kandidata za
župana upravičena sledeča organizatorja volilne kampanje v skupnem znesku 322,68 EUR, in
sicer:
IME ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE
SD – SOCIALNI DEMOKRATI (kandidat za župana Anton KAMPUŠ)
ZARES – NOVA POLITIKA (kandidat za župana Stanislav ROJKO)
SKUPAJ

Znesek

237,24 EUR
85,44 EUR
322,68 EUR

3. Sredstva iz 1. in 2. točke tega sklepa se nakažejo iz proračuna občine na transakcijski račun
posameznega organizatorja volilne kampanje.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne
01.07.2010), sprejetega na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni
list RS, št. 41/2007), so se določili upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona. V skladu z navedenim sklepom imajo
organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so
pripadli mandati za člane občinskega sveta, 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 predloženega poročila organizatorja.
V skladu z navedenim sklepom so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni tudi
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 na dobljen glas;
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
predloženega poročila organizatorja.
Na podlagi prej citiranih pravnih podlag so organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski
svet in volitve župana predložili občinskemu svetu poročila o vseh zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo ter podali zahtevke za delno povračilo stroškov volilne kampanje.
Iz predloženih poročil posameznih organizatorjev volilne kampanje izhaja, da višina stroškov
volilne kampanje v nobenem primeru ni prekoračila določene maksimalne višine.
Glede na podane zahtevke in dobljene glasove na rednih volitvah članov občinskega sveta, dne
10. 10. 2010, so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni sledeči organizatorji
volilne kampanje za liste kandidatov, katerim so pripadli mandati za člane občinskega sveta:
IME ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI E VROPE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SKUPAJ

Število dobljenih
glasov

795
553
470
429
289
285
284
247
3.352

Znesek na
dobljeni glas

Znesek

0,33 EUR
0,33 EUR
0,33 EUR
0,33 EUR
0,33 EUR
0,33 EUR
0,33 EUR
0,33 EUR
SKUPAJ

262,35 EUR
182,49 EUR
155,10 EUR
141,57 EUR
95,37 EUR
94,05 EUR
93,72 EUR
81,51 EUR
1.106,16 EUR

Glede na podane zahtevke in dobljene glasove na rednih volitvah župana dne 10. 10. 2010 sta do
delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičena sledeča organizatorja volilne kampanje za
kandidata za župana, za katerega je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali:
IME ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE
SD – SOCIALNI DEMOKRATI (Anton KAMPUŠ)
ZARES – NOVA POLITIKA (Stanislav ROJKO)
Skupno število volilnih upravičencev, ki so glasovali

Število dobljenih
glasov (I. krog)

1.977
712
3.708

Znesek na
dobljeni glas

0,12 EUR
0,12 EUR
SKUPAJ

Znesek

237,24 EUR
85,44 EUR
322,68 EUR

Iz predloženih poročil posameznih organizatorjev volilne kampanje izhaja, da skupni znesek
povrnjenih stroškov v nobenem primeru ne presega zneska porabljenih sredstev za volilno
kampanjo.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženi sklep obravnava ter ga
sprejme.

Gornja Radgona, marec 2011
Pripravil:
Boštjan FLEGAR, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

