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 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2023-2026 

  

NAMEN: Financiranje delovanja političnih strank, ki imajo v tem mandatnem obdobju 

svetnike v Občinskem svetu Občine Trzin 

  

PRAVNA PODLAGA: 26. člen Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-uradno 

prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 11/15) 

  

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALKA: Marjana Trojanšek, računovodja 

  

FINANČNE POSLEDICE:  Realizacija bo imela za posledico izdatke v posebnem delu proračuna na PP 

0003. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Na podlagi Zakona o političnih strankah se lahko politične stranke financirajo tudi iz proračuna lokalne 

skupnosti.  

 

Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala 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 polovico 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 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. 

 

V Sklepu o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019-2022, ki je prenehal veljati, je bila 

vrednost na glas volivca 2,90 EUR.  

 

 

 



PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 

103/07, 99/13, 46/14 in 11/15) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 15. februarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

O VIŠINI DOTACIJ POLITIČNIM STRANKAM ZA OBDOBJE 2023-2026 

 

1. člen 

 

Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se 

dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. 

 

Stranki pripada letno 2,90 EUR na glas volivca, ki je glasoval za to stranko. 

 

Do sredstev iz proračuna Občine Trzin je politična stranka upravičena, če je dobila najmanj polovico 

glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trzin. 

 

2. člen 

 

Letni obseg sredstev iz proračuna Občine Trzin, ki so namenjena za financiranje političnih strank ne 

sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trzin opredeljeno po predpisih, ki urejajo financiranje 

občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba). 

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 1. 

1. 2023 dalje. 

 

 

Številka: 007-0004/2023                   Župan Občine Trzin 
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