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Datum: 06.03.2015 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
Zadeva:  Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne 

volitve 2014 
 
Namen:   Seznanitev občinskega sveta s poročili 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakon 
o volilni in referendumski kampanji (Uradni  list RS, št. 41/07, 103/07-
ZPolS-D, 105/08 odl. US, 11/11, 28/11 – odl US, 98/13) in Sklep o delni 
povrnitvi stroškov volilne kampanje (Uradni vestnik OT, št. 5/14)  

 
Predlagatelj:    Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka:           Barbara Gradišek, strokovna sodelavka VII/1 za delo OS in splošne zadeve  
 
 
Obrazložitev predloga:  
 
19. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji določa, da morajo organizatorji volilne 
kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti, 
predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču v 15. dneh po zaprtju 
transakcijskega računa, predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo. 
 
V skladu z zgoraj navedenim, smo do priprave gradiva, na občino prejeli poročila organizatorjev 
volilne kampanje za kandidatne liste: Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani, 
Lista združeni Trzin, Naprej Slovenija – NPS, Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov, DeSUS, Nova Slovenije – Krščanski demokrati, Socialni demokrati Trzin in Slovenski 
demokrati – Trzin. Prejeli pa smo tudi poročila organizatorjev volilne kampanje za kandidate za 
župane (za g. Petra Ložarja, g. Marka Kajfeža, g. Jožeta Lukana, g. Romea Podlogarja, g. Zmaga 
Knupleža in g. Rada Gladka).  
 
V prilogi vam poročila podajamo v seznanitev.  
 
Finančne posledice:  
Seznanitev s poročili nima finančnih posledic za proračun Občine Trzin. 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007103&stevilka=5133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008105&stevilka=4492
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=448


Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o 
volilni in referendumski kampanji (Uradni  list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 odl. US, 
11/11, 28/11 – odl US, 98/13) in Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje (Uradni 
vestnik OT, št. 5/14) na 5. redni seji dne 24.03.2015 sprejel  
 

SKLEP  
o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročili organizatorjev volilnih kampanj o vseh 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilne kampanje za lokalne volitve leta 2014, ki so jih 
predložili: 

- Klavdija Tretjak, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega 
sveta za kandidatno listo z imenom Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone 
Peršak in sokrajani; 

- Klavdija Tretjak, organizator volilne kampanje kandidata za župana Petra Ložarja; 

- Tanja Kajfež, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta 
za kandidatno listo z imenom Lista združeni Trzin; 

- Tanja Kajfež, organizator volilne kampanje kandidata za župana Marka Kajfeža; 

- Politična stranka Naprej Slovenija, organizator volilne kampanje kandidatov za 
člane Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Naprej Slovenija – NPS; 

- Politična stranka Naprej Slovenija, organizator volilne kampanje kandidata za 
župana Jožeta Lukana; 

- Romeo Podlogar, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega 
sveta za kandidatno listo z imenom Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov; 

- Romeo Podlogar, organizator volilne kampanje kandidata za župana Romea 
Podlogarja; 

- DeSUS Trzin, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega 
sveta za kandidatno listo z imenom DeSUS Trzin; 

- DeSUS Trzin, organizator volilne kampanje kandidata za župana Zmaga 
Knupleža; 

- Nova Slovenija – Krščanski demokrati, organizator volilne kampanje kandidatov 
za člane Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Nova Slovenija – 
Krščanski demokrati; 

- Socialni demokrati, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega 
sveta za kandidatno listo z imenom Socialni demokrati Trzin; 

- Slovenska demokratska stranka, organizator volilne kampanje kandidatov za člane 
Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Slovenski demokrati – Trzin in  

- Slovenska demokratska stranka - SDS, organizator volilne kampanje kandidata za 
župana Rada Gladka. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 5-10/2015                ŽUPAN: 
Datum: 24.03.2015           Peter LOŽAR, l.r. 
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