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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA:

Predlog Sklepa o financiranju političnih
strank v letu 2014

PRAVNA PODLAGA:

20. člen statuta Občine Žalec (Uradni list
RS št. 29/13) in 5. člen Odloka o
financiranju političnih strank (Uradni list
RS št. 37/01)

NAMEN:

Obravnava
in
sprejem
Sklepa
o
financiranju političnih strank za leto 2014;

OCENA STANJA:

Ureditev višine financiranja političnih
strank v občini, glede na sprejete
usmeritve v zvezi z zmanjšanjem sredstev
proračuna občine;

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Ureditev financiranja političnih strank v
občini, glede na sprejete usmeritve v
zvezi z zmanjšanjem sredstev proračuna
občine;

NAČELA IN CILJI:

Ureditev financiranja političnih strank v
občini, predvideno zmanjšanje sredstev
političnih strank v proračunu za leto
2014;

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu Občine Žalec za leto 2014
bodo zagotovljena sredstva za delovanje
po sprejetem sklepu o financiranju
političnih strank za leto 2014;

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja ter priznanja

POROČEVALEC:

Predlog sklepa bo na seji obrazložil
predsednik komisije Roman Virant

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT Predlog sklepa obravnava komisija za
OZIROMA
GRADIVO
IN
POROČA mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
OBČINSKEMU SVETU:
ter priznanja, predlog komisije bo podal
predsednik komisije Roman Virant
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OBČINSKEMU SVETU

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji 23. redni seji
dne 13. novembra 2013 oblikovala predlog Sklepa o financiranju političnih strank v letu 2014
in predlaga Občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v predloženem
besedilu.
Predlog sklepa bo na seji občinskega sveta obrazložil predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja.

Posredovano:

Občinskemu svetu



Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDSEDNIK
Roman Virant

PREDLOG
Na podlagi 20. člena statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13) in 5. člena odloka o
financiranju političnih strank (Uradni list RS št. 37/01) je Občinski svet Občine Žalec na svoji
seji dne 21. novembra 2013 sprejel naslednji
SKLEP
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V LETU 2014
I.
Politične stranke, ki so kandidirale kandidate na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010 so:
Št.

Politična stranka

Število
glasov
1759

1.

Socialni demokrat, SD

2.

Zares

277

3.

Stranka mladih – Zeleni Evrope

266

4.

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

619

5.

Nova Slovenija krščanska ljudska stranka Nsi

254

6.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Desus

7.

Slovenska ljudska stranka

8.

Zeleni Slovenije

9.

Slovenska demokratska stranka SDS

10.

Slovenska nacionalna stranka SNS

298

11.

Zveza za prihodnost

315

1373
228
99
1725

II.
Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi 5. člena odloka o financiranju
političnih strank (Uradni list RS št. 37/01) upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine
so:
Št.

Politična stranka

Število
glasov
1759

1.

Socialni demokrat, SD

2.

Zares

277

3.

Stranka mladih – Zeleni Evrope

266

4.

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

619

5.

Nova Slovenija krščanska ljudska stranka Nsi

6.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Desus

7.

Slovenska ljudska stranka

9.

Slovenska demokratska stranka SDS

10.

Slovenska nacionalna stranka SNS

298

11.

Zveza za prihodnost

315

254
1373
228
1725

III.
Sredstva ne smejo presegati 0,6 sredstev, ki jih ima Občina Žalec opredeljene po predpisih,
ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
za posamezno leto.
IV.
Posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna občine:
Politična stranka

Socialni demokrat, SD

število
glasov

višina v Mesečno
EUR
EUR

Letno
EUR

1759

0,406

714,15

8.569,80

Zares

277

0,406

112,46

1.349,52

Stranka mladih – Zeleni Evrope

266

0,406

108,00

1.296,00

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

619

0,406

251,31

3.015,72

Nova Slovenija krščanska ljudska stranka Nsi

254

0,406

103,12

1.237,44

1373

0,406

557,44

6.689,28

228

0,406

92,57

1.110,84

1725

0,406

700,35

8.404,20

Slovenska nacionalna stranka SNS

298

0,406

120,99

1.451,88

Zveza za prihodnost

315

0,406

127,89

1.534,68

7114

0,406

Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Desus
Slovenska ljudska stranka
Slovenska demokratska stranka SDS

SKUPAJ

2.888,28 34.659,36

V.
Sredstva za delovanje političnih strank po tem sklepu se zagotovijo v proračunu Občine
Žalec za leto 2014 in se politični stranki nakazujejo mesečno na njen žiro račun.
Številka: 110-07-0003/2013
Žalec, dne 21. novembra 2013

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Janko Kos

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec so v prvi točki
predloga sklepa navedene politične stranke, ki so kandidirale liste kandidatov na lokalnih
volitvah 10. oktobra 2010.
Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi 5. člena odloka o financiranju
političnih strank (Uradni list RS št. 37/01) upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine
so stranke, ki so navedene v drugi točki predloga sklepa.
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50 % glasov
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : število mest v
občinskem svetu x 50 :100). Izračun sredstev, ki pripada posamezni politični stranki predloži
komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja na podlagi poročila
Občinske volilne komisije (poročilo je priloženo).
Sredstva ne smejo presegati 0,6 sredstev, ki jih ima Občina Žalec opredeljene po predpisih,
ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
za posamezno leto.
Na podlagi navodila Župana občine Žalec za pripravo proračuna Občine Žalec za leto 2014
so bili vsem proračunskim porabnikom naloženi varčevalni ukrepi s ciljem zmanjšanja
sredstev. Zaradi zmanjšanja prihodkov proračuna je bilo nujno pristopiti k spremembi sklepa
o financiranju političnih strank za leto 2014.
V letu 2012 so politične stranke prejemale 0,45 evrov, v letu 2013 pa 0,427 evrov na glas
dobljen na volitvah v občinski svet na volitvah 10. oktobra 2010.
Predlog sklepa vsebuje zmanjšanje sredstev za delovanje političnih strank tako, da v letu
2014 politična stranka prejme 0,406 evrov na glas dobljen na volitvah v občinski svet na
volitvah 10. oktobra 2010.
Sklep o financiranju političnih strank velja za financiranje političnih strank za leto 2014.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je predlog obravnavala in
potrdila na svoji seji dne 13. novembra 2013 in predlaga Občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženem besedilu.

Pripravila:
Višja svetovalka II
Darja Orožim l. r.

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE,
IMENOVANJA TER PRIZNANJA
Roman Virant l. r.

