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Sklep o financiranju političnih strank
OBRAZLOŽITEV:
Lokalne skupnosti lahko v skladu z Zakonom o financiranju političnih strank le te financirajo. Pristojni organ
občine lahko 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 članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x
50 : 100), v Občini Mengeš je to 66 glasov. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se
določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
Na zadnjih lokalnih volitvah so posamezne politične stranke prejele naslednje število glasov:

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Zap.št. Ime liste
1
2
3
4
5

SMO - SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Št. glasov % glasov
569
274
266
248
185

22.36
10.77
10.45
9.74
7.27

V skladu z zakonom so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene vse politične stranke, ker so
prejele vsaj 66 glasov.
Predlagam, da se političnim strankam odobrijo sredstva v višini mesečne dotacije 0,25 EUR na dobljeni glas,
kar predstavlja letno obremenitev proračuna v višini 4.626,00 EUR.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IN KORISTI:
Na proračunski postavki 01006 se bodo zagotovila sredstva, ki jih Občina namenja delovanju političnih strank
v Občini Mengeš.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o financiranju političnih strank v Občini Mengeš.
ŽUPAN
Franc JERIČ

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB1, 103/07, 99/13,
46/14) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06), je
Občinski svet Občine Mengeš sprejel
SKLEP
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI MENGEŠ
1.
Politične stranke (v nadaljnjem besedilu: stranke), ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na
zadnjih volitvah v občinski svet, dobijo sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov volivcev, ki
so jih dobile na volitvah.
Stranka pridobi sredstev iz proračuna Občine Mengeš, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana lokalne skupnosti.
2.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank iz 1. točke tega sklepa, se določi v proračunu
Občine Mengeš za posamezno proračunsko leto tako, da skupna višina sredstev ne presega 0,6%
sredstev, ki jih ima Občina Mengeš opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
3.
Sredstva se politični stranki izplačajo v višini 0,25 EUR/mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za
to politično stranko.
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