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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Cirkulane 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o financiranju političnih 
strank v Občini Cirkulane. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
- predlog sklepa 
  



     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 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 6. dopisni seji, dne __. __. ____ sprejel  

 
SKLEP 

o financiranju političnih strank v Občini Cirkulane : 
 

1. člen 
 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za 
občinski svet Občine Cirkulane, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. 
Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za 
izvolitev enega člana občinskega sveta. 
 

2. člen 
 
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za 
tekoče proračunsko leto in znaša 0,20 EUR mesečno za dobljen glas na zadnjih volitvah za člane 
občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 

3. člen 
 
Sredstva se političnim strankam nakazujejo četrtletno na njihove transakcijske račune. 
 

4. člen 
 
Proračunska postavka 010104 Financiranje političnih strank se ustrezno poviša z rebalansom 
proračuna Občine Cirkulane. 
 

5. člen 
 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cirkulane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2019). 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka:  
Datum: 19. 4. 2021 
__________________________________________________________________________ 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Lokalne skupnosti financirajo politične stranke v skladu z Zakonom o političnih strankah. 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. 
 



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. 
Aktualna višina sredstev v proračunu je določena na 0,13 EUR mesečno za dobljeni glas in se s 
predlaganim sklepom zviša na 0,20 EUR mesečno za dobljeni glas. Ustrezno povišanje 
proračunskih sredstev se zagotovi z rebalansom proračuna. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme 
pravilnik v predloženi vsebini. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


