
Priloga 1 
 

POROČILO O KAMPANJI  
 

Ustrezno obkrožiti: 
a) volilna kampanja za volitve v Državni zbor, Evropski parlament ali za predsednika republike 
b) referendumska kampanja za državno raven 
c) volilna kampanja za volitve članov v predstavniških in individualno voljenih organih  
  lokalnih skupnosti 
č) referendumska kampanja za lokalno raven 

Leto izvedbe volitev ali referenduma:   

Organizator kampanje (ime in 
priimek/naziv, naslov/sedež): 

 

Organiziral je volilno kampanjo (ustrezno obkrožiti in dopolniti): 

a) za kandidata/ kandidatno listo (ime 
kandidata oziroma kandidatne liste): 

 

b) za referendum (akt, o katerem se 
odloča na referendumu): 

 

Številka posebnega transakcijskega 
računa: 

 

Odprt pri (firma, sedež in poslovni 
naslov banke/hranilnice): 

 

 
 Znesek v EUR s 

centi 

I. SKUPNA VIŠINA ZBRANIH SREDSTEV: (1 + 2 + 3 + 4)    

1. Denarni prispevki (1.1 + 1.2) 
 

  1.1 Prispevki v gotovini  
 

 1.2 Prispevki, vplačani na poseben transakcijski račun  
 

2. Druge oblike prispevkov (drugi odstavek 14. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji) (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 

 

 2.1 Brezplačne storitve 
 

 2.2 Izredni popusti 
 

 2.3 Prevzem obveznosti 
 

 2.4 Druge oblike nedenarnih prispevkov 
 

3. Sredstva, ki jih je organizator kampanje prenesel s svojega transakcijskega 
računa na poseben transakcijski račun  

 

 3.1 Lastna sredstva politične stranke, ki je organizator kampanje   

 3.2 Nakazila sredstev političnih strank na redni račun politične stranke, ki je 
organizator kampanje, ko več političnih strank vloži skupno listo kandidatov za 
volitve, kot organizator kampanje pa je določena ena politična stranka 

 

4. Obresti sredstev avista 
 

II. SKUPNA VIŠINA PORABLJENIH SREDSTEV: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)  
 

1. Stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov  
 



2. Stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih/predreferendumskih 
oglaševalskih vsebin v medijih  

 

3. Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih/predreferendumskih shodov  
 

4. Stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja 
predvolilnega/predreferendumskega materiala iz 7. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji  

 

5. Stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa  
 

6. Stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov 
volilne/referendumske kampanje in njihove rabe ter volilne taktike  

 

7. Drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj volilne/referendumske 
kampanje  

 

8. Obresti in drugi stroški za posojila 
 

III. PRESEŽEK ZBRANIH SREDSTEV (I–II)  

IV. NAKAZILO PRESEŽKA ZBRANIH SREDSTEV V HUMANITARNE 

NAMENE 
 

V. NEPLAČANE OBVEZNOSTI   

VI. SKUPNI ZNESEK PRISPEVKOV, KI NA DAN GLASOVANJA PRESEGAJO 

POVPREČNO BRUTO MESEČNO PLAČO NA DELAVCA V REPUBLIKI 

SLOVENIJI PO PODATKIH SURS ZA PRETEKLO LETO 

 

VII. SKUPNI ZNESEK POSOJIL, KI SO ODOBRENA ORGANIZATORJU 

KAMPANJE  
 

VIII. SKUPNI ZNESEK PRISPEVKOV, KI SO ZBRANI V NASPROTJU Z 

ZAKONOM O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI  
 

IX. SKUPNI ZNESEK NAKAZIL PRISPEVKOV, KI SO ZBRANI V NASPROTJU 

Z ZAKONOM O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI, V 

HUMANITARNE NAMENE 

 

 
 
 
V ______________________________, dne___________________ 
 
 
 
Ime in priimek odgovorne osebe organizatorja kampanje: 
 
Podpis odgovorne osebe organizatorja kampanje:    

Žig (če gre za pravno osebo): 


