OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET

PREDLOG

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na ______ seji dne, _____
sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči
1.
Političnim strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta pripadajo
sredstva iz proračuna Občine Kanal ob Soči sorazmerno številu dobljenih glasov na volitvah
v občinski svet. Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je na volitvah
prejela najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev člana občinskega sveta.
2.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za
posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % primerne porabe za
posamezno proračunsko leto.
3.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo na njihove transakcijske račune. Izplačilo se
izvede v dveh obrokih, in sicer prvi obrok najkasneje do 31.3. oziroma po sprejetju proračuna
za posamezno leto, v kolikor je proračun sprejet kasneje, drugi obrok pa najkasneje do 30.9..
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1.1.2019 dalje.
5.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v
Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 8/11).
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Obrazložitev: Zakon o političnih strankah v 26. členu 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.« ter 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. 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.«
V skladu z zakonom občinska uprava predlaga v sprejem Sklep o financiranju političnih
strank v občini Kanal bo Soči, v katerem je določen način financiranja. V predlogu proračuna
občine je za financiranje političnih strank planiran znesek 8.875 EUR. Po predlaganem
sklepu in glede na rezultat volitev v letu 2018 so stranke, ki so prejele mandate v občinskem
svetu upravičene do financiranja iz proračuna po razdelitvi iz priložene tabele (Priloga 1).
Lista za zdravje in kakovost bivanja ni registrirana kot politična stranka, zato ji sredstva v
skladu z določili Zakona o političnih strankah ne pripadajo.

