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I.

Uvod

Občinski svet je v prejšnjem mandatu spremenila sistem volitev v občinski svet iz
proporcionalnega v večinskega. Ker ima to za posledico tudi drugačen izračun za financiranje
političnih strank skladno z Zakonom o političnih strankah je potrebno sprejeti predlagani
sklep.

II.
-

III.

Pravna podlaga
26. člen Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in
16. člen Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 5/15,
55/17).
Obrazložitev

Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) lahko lokalne skupnosti financirajo politične stranke.
Občinski svet kot pristojni organ občine lahko v skladu s 26. členom predmetnega zakona
določi, da politična stranka, ki kandidira kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za
občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov
volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Do sredstev iz proračuna so upravičene samo tiste politične stranke, ki so na zadnjih lokalnih
volitvah dobile najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta.

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v občinskem
proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz
izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog za to leto (primerna poraba).
V predlogu sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača, ki ga
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem, ni določene višine sredstev, se pa
upošteva zakonsko omejitev višine sredstev, ki ne smejo presegati 0,6 % primerne porabe in
glede na število glasov volivcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na zadnjih
volitvah.
Dovoljena višina sredstev za financiranje političnih strank bo planirana v proračunu Občine
Divača za naslednje leto in se bo med upravičene stranke porazdelila sorazmerno

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 5/15, 55/17) je Občinski svet Občine Divača
na______. redni seji dne __________ sprejel
Obrazložitev:
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine
Divača je 26. člen Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti financirajo stranke v
skladu s tem zakonom ter pogoje, ki jih mora politična stranka doseči, da je upravičena do
financiranja, in 16. člen Statuta Občine Divača, ki določa, da Občinski svet sprejema statut občine,
poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in
drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

SKLEP
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača
1. člen
S tem sklepom se določi financiranje političnih strank v Občini Divača v mandatnem
obdobju 2018 – 2022, skladno z Zakonom o političnih strankah.
Obrazložitev:
S prvim členom sklepa se določa za katero mandatno obdobje velja sklep in da velja v Občini Divača.

2. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na volitvah za
občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Divača sorazmerno številu glasov
volivcev, ki so jih dobile na volitvah. Število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v
posamezni volilni enoti se deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej
volilni enoti.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil drugega odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah,
ki določa da pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz
proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Če se
volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v
posamezni volilni enoti, deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.

3. člen
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj
polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil tretjega odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah, ki
določa da stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico
števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število
veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.

4. člen
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi
v proračunu Občine Divača za posamezno proračunsko leto in ne sme presegati 0,6%
sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje
občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil tretjega odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah, ki
določa da se višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank določi v proračunu lokalne
skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima
lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

6. člen
Političnim strankam se sredstva, ob upoštevanju višine zneska iz 3. člena in pogojev iz
2. člena tega sklepa, porazdelijo sorazmerno.
Temu ustrezno določi župan vrednost na vsak dobljen glas na zadnjih lokalnih volitvah
v Občinski svet Občine Divača.
Obrazložitev:
Besedilo člena določa način porazdelitve razpoložljivih sredstev.

7. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihov transakcijski račun do 20.
v mesecu.
Obrazložitev:
Besedilo člena določa da se financiranje izvaja mesečno do 20. v mesecu.

8. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranju političnih
strank v Občini Divača št. 032-0010/2007-6 (Uradni list RS, št. 115/07).
Obrazložitev:
Besedilo člena določa prenehanje veljavnosti prejšnjega sklepa.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da
morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.

V.

Zaključek

S sklepom se usklajuje dejansko stanje z Zakonom o političnih strankah in določa pravila za
financiranje političnih strank skladno z Zakonom.
Sprejem sklepa bo za proračun Občine Divača predstavljal dodaten izdatek, ki ga sedaj
Občina ni imela, vendar le v primeru, da bo katera od političnih strank dosegla predpisano
višino glasov za financiranje skladno s tem sklepom in Zakonom o političnih strankah.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog sklepa sprejme v predlagani vsebini.
Predlog sklepa bo posredovan v mnenje Odboru za finance.

VI.
-

Priloge
Predlog sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača

Pripravil:
Direktor občinske uprave
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
Vložiti:
Arhiv sej OS,
v zadevo.

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 5/15, 55/17) je Občinski svet Občine Divača
na______. redni seji dne __________ sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača
1. člen
S tem sklepom se določi financiranje političnih strank v Občini Divača v mandatnem obdobju
2018 – 2022, skladno z Zakonom o političnih strankah.
2. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na volitvah za občinski
svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Divača sorazmerno številu glasov volivcev, ki so
jih dobile na volitvah. Število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni
enoti se deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
3. člen
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj
polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.
4. člen
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi
v proračunu Občine Divača za posamezno proračunsko leto in ne sme presegati 0,6%
sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin
in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
6. člen
Političnim strankam se sredstva, ob upoštevanju višine zneska iz 3. člena in pogojev iz
2. člena tega sklepa, porazdelijo sorazmerno.
Temu ustrezno določi župan vrednost na vsak dobljen glas na zadnjih lokalnih volitvah
v Občinski svet Občine Divača.
7. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihov transakcijski račun do 20. v
mesecu.
8. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranju političnih
strank v Občini Divača št. 032-0010/2007-6 (Uradni list RS, št. 115/07).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št.
Divača, dne
Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

