predlog
Na podlagi 24. člena statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03,
29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) in 5. člena odloka o financiranju političnih strank (Uradni
list RS št. 37/01) je Občinski svet Občine Žalec na svoji seji dne
sprejel naslednji
SKLEP
O FINANCIRNAJU POLITIČNIH STRANK
I.
Politične stranke, ki so kandidirale kandidate na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 so:
Politična stranka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Glas žensk
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka NSi

SEG Stranka ekoloških gibanj
Slovenska demokratska stranka SDS
Socialni demokrati, SD

Aktivna Slovenija, AS
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Stranka mladih Slovenije, SMS
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Desus
Slovenska ljudska stranka SLS

Zeleni Slovenije
Slovenska nacionalna stranka SNS

Število
glasov
111
425
140
1754
1470
290
2039
287
1123
312
54
324

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:
Politična stranka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nova Slovenija krščanska ljudska stranka Nsi
Slovenska demokratska stranka SDS
Socialni demokrati, SD

Aktivna Slovenija, AS
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Stranka mladih Slovenije, SMS
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Desus
Slovenska ljudska stranka SLS
Slovenska nacionalna stranka SNS

Število
glasov
425
1754
1470
290
2039
287
1123
312
324

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

Nova Slovenija krščanska ljudska stranka Nsi
Slovenska demokratska stranka SDS
Socialni demokrati, SD

Aktivna Slovenija, AS
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Stranka mladih Slovenije, SMS
Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
Desus
Slovenska ljudska stranka SLS
Slovenska nacionalna stranka SNS

število višina v
EUR
glasov
(SIT)
425 0,40
(95,856)
1754 0,40
(95,856)
1470 0,40
(95,856)
290 0,40
(95,856)
2039 0,40
(95,856)
287 0,40
(95,856)
1123 0,40
(95,856)
312 0,40
(95,856)
324 0,40
(95,856)

SKUPAJ

Mesečno
EUR
(SIT)
170,00
(40.738,800)
701,60
(168.131,424)
588,00
(140.908,320)
116,00
(27.798,240)
815,60
(195.450,384)
114,80
(27.510,672)
449,20
(107.646,288)
124,80
(29.907,072)
129,60
(31.057,344)
3209,600
(769.148,544)

Letno
EUR
(SIT)
2.040,00
(488.865,600)
8.419,20
(2.017.577,088)
7.056,00
(1.690.899,840)
1.392,00
(333.578,880)
9.787,20
(2.345.404,608)
1.377,60
(330.128,064)
5.390,40
(1.291.755,456)
1.497,60
(358.884,864)
1.555,20
(372.688,128)
38.515,200
(9.229.782,528)

V.
Sredstva se določijo v proračunu občine za leto 2007 in se stranki nakazujejo mesečno na
njen žiro račun.

Številka: 110-07-0004/2007
Žalec, dne

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

Obrazložitev:
Lokalne skupnosti lahko skladno z zakonom o financiranju političnih strank financirajo
stranke.
Občinski svet občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na lokalnih volitvah
za občinski svet dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov
volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Število glasov, ki jih je prejela posamezna stranka, ki je
kandidirala na volitvah v občinski svet občine Žalec je razvidno iz predloga sklepa.
Stranke, ki so kandidirale na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 so stranke iz prve točke tega
sklepa.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50%
glasov potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti po naslednjem izračunu
(število veljavnih glasov 9102 : s številom mest v občinskem svetu 29 x 50 : 100). Po
navedenem izračunu za financiranje strank iz občinskega proračuna je potrebno pridobiti
156,931 glasov volivcev na lokalnih volitvah.
Stranka Glas žensk, ki je na lokalnih volitvah prejela 111 glasov, stranka SEG Stranka ekoloških
gibanj, ki je na lokalnih volitvah prejela140 glasov in stranka Zeleni Slovenije, ki je na lokalnih
volitvah prejela 54 glasov niso prejele najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega
člana sveta lokalne skupnosti.
Politične stranke, ki so na podlagi izračuna po 5. členu odloka o financiranju političnih strank
(Uradni list RS št. 37/01) in v skladu z 2. odstavkom 26. členu zakona o političnih strankah
upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine so stranke, ki so kandidirale na volitvah v
občinski svet občine Žalec na volitvah dne 22. oktobra 2006 in so razvidne s druge točke
predloga sklepa.
Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne
skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz
izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene
po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerim se lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih podlag za to leto. Znesek primerne porabe za leto 2007 za Občino Žalec je
9.082.554 EUR, 0,6 primerne porabe pa je 54.495,32 EUR (13.059.259 tolarjev)
Znesek primerne porabe za leto 2006 za Občino Žalec je bil 2.146.265.000 tolarjev 0,6
primerne porabe pa 12.877.590 SIT
Letna sredstva namenjena za financiranje političnih strank v proračunu občine Žalec za leto
2006 so skupaj znašala 5.544.180.00 SIT (23.135,45 EUR) to je 45 tolarjev (0,187 EUR) na
dobljeni glas.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji seji dne 13.
februarja 2007 obravnavala in določila predlog sklepa o financiranju političnih strank in
predlaga, da je višina sredstev za dobljeni glas na volitvah 0,40 EUR (95,856 SIT) tako, da
posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna občine za leto 2007 sredstva, ki so
razvidna iz četrte točke predloga sklepa in v letni višini 38.515,200 EUR oziroma
9.229.782,528 SIT.
Komisija predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v
predloženem besedilu. Predlog sklepa bo na seji občinskega sveta obrazložil predsednik
komisije Jurij Blatnik.
Pripravila:
Darja Orožim, univ. dipl. pravnica

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA
Predsednik
Jurij Blatnik ekon.

