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UVOD 
Zakon o političnih strankah določa, da 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 članom 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). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne 
skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da 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 postavki 1.1.14 Financiranje političnih strank je predvidenih za leto 2014 2.000, EUR. Glede na rezultate 
volitev prejmejo stranke sledeče zneske: 
 

- Socialni demokrati - SD - 375,53 EUR 
- Slovenska demokratska stranka - SDS – 1.086,99 EUR  
- Slovenska ljudska stranka - SLS - 316,83 EUR  
- Nova Slovenija - NSi -220,65EUR 

 
 
Skladno z predlogom revizijskega poročila o pravilnosti poslovanja Občine Makole v delu, ki se nanaša na 
dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012, je bilo ugotovljeno, da so v letu 2012 na področju financiranja 
političnih strank: 

- stranki SDS nakazano 221,00 EUR preveč 
- stranki SD nakazano 62,00 EUR preveč 
- stranki SLS 84,00 EUR premalo 
- stranki NSI 199,00 EUR premalo 

 
 
Predlagamo, da se ob izplačilu sredstev za leto 2014 opravi poračun za leto 2012, ter da se tako dejansko 
nakaže strankam: 

- Socialni demokrati - SD - 313,53 EUR 
- Slovenska demokratska stranka - SDS – 865,99 EUR  
- Slovenska ljudska stranka - SLS - 400,83 EUR  
- Nova Slovenija - NSi -419,65EUR 

 
  
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji 
sklep:  

1. 
Občinski svet občine Makole na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in glede na rezultate 
lokalnih volitev leta 2010 določa, da iz proračunske postavke 1.1.14 Financiranje političnih strank 
znesek v skupni vrednosti 2.000,00 EUR pripadajo sredstva za leto 2014 sledečim strankam: 

- Socialni demokrati - SD - 375,53 EUR 
- Slovenska demokratska stranka - SDS – 1.086,99 EUR  
- Slovenska ljudska stranka - SLS - 316,83 EUR  
- Nova Slovenija - NSi -220,65EUR 
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2. 
Ob upoštevanju poračuna za leto 2012 se v letu 2014 dejansko nakažejo strankam sledeči zneski: 

- Socialni demokrati - SD - 313,53 EUR 
- Slovenska demokratska stranka - SDS – 865,99 EUR  
- Slovenska ljudska stranka - SLS - 400,83 EUR  
- Nova Slovenija - NSi -419,65EUR 

 
 
 
           Župan 
                 Alojz Gorčenko 
 
  
 


