
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07) 

in  24. točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine 

Polzela – Uradne objave, št.4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na_ seji ____sprejel 

 

S K L E P 

o financiranju političnih strank v Občini Polzela za leti 2020 in 2021 

 

I. 

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za 

Občinski svet Občine Polzela, ki so bile 18. 11. 2018, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine 

Polzela sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah. 

 

II. 

 

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunih Občine Polzela za 

leti 2020 in 2021 v višini 0,2 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo 

financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. 

 

III. 

 

Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o 

političnih strankah upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine so: 

 

ime stranke       št. glasov 

1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 599 

2. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 319 

3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI 159 

4. STRANKA ALENKE BRATUŠEK 125 

5. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 120 

SKUPAJ 1322 

 

IV. 

 

Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun stranke, in sicer po kvartalih. 

 

V. 

 

Sklep se objavi v Pozelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave in prične veljati 

naslednji dan po objavi. 

 

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v 

Občini Polzela (Uradni list RS, št. 35/13). 

 

 

Številka: ____________ 

Polzela: _____________ Jože Kužnik 

Župan 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#III.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#III.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#IV.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#IV.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#V.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#V.


Obrazložitev: 

 

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07) v 26. členu določa, da 

lokalne skupnosti financirajo politične stranke. 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. 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. Višina 

sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se 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. 

 

Na volitvah za člane občinskega sveta 18. 11. 2019 so politične stranke prejele naslednje število 

glasov: 

ime stranke       št. glasov 

1.   GIBANJE ZA OBČINO POLZELA - LISTA JOŽETA KUŽNIKA 833 

2.    SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 599 

3.   NLER - NESTRANKARSKA LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ 367 

4.   DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 319 

5.   SD - SOCIALNI DEMOKRATI 159 

6.   STRANKA ALENKE BRATUŠEK 125 

7.   SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 120 

8.   NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 45 

9.   SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 48 

 

Iz Poročila o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Polzela, 

dne 18. 11. 2018, št. 041-3/2018-47 z dne 21. 11. 2018 je razvidno, da je bilo veljavnih 2517 

glasovnic. 

 

Politične stranke, ki so na podlagi izračuna na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o 

političnih strankah upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine in so presegle določeno 

kvoto gasov (2517:17x50/100 = 74) so: 

 
ime stranke       št. glasov 

1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 599 

2. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 319 

3. SD - SOCIALNI DEMOKRATI 159 

4. STRANKA ALENKE BRATUŠEK 125 

5. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 120 
 

Gibanje za Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika je sicer prejela 833 glasov, NLER – 

Nestrankarska lista za enakomeren razvoj pa 367 glasov, vendar nista upravičeni do 

financiranja, ker so v skladu z Zakonom o političnih strankah do tega upravičene samo politične 

stranke.  

 

Sprejem sklepa bo imel finančne posledice za proračun 2020 in 2021. Višina sredstev, ki se 

nameni za financiranje strank, bodo določena v višini 0,2 % sredstev, ki jih ima občina 

opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje 

ustavnih in zakonskih nalog. 

 

 

Pripravila: 

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave  

 


