
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
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Na podlagi 26. čl. Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 
100/05-UPB1 in 103/07) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah na svoji 9. redni seji, dne 29. novembra 2007 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank 

v občini Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
Ta sklep ureja način in obseg financiranja političnih strank v 

Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. člen
Stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih 

volitvah v občinski svet, lahko dobi sredstva proračuna Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, sorazmerno številu glasov volivcev, ki 
jih je dobila na zadnjih volitvah. Ker se volitve v občinski svet 
izvajajo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki se 
upošteva kot osnova za izračun višine sredstev določi tako, da se 
število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni 
volilni enoti, deli s številom članov Občinskega sveta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, ki se voli v določeni volilni enoti.

3. člen
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij 

v Slov. goricah, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana občinskega sveta. Višina sredstev, namenje-
nih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Obči-
ne Sv. Jurij v Slov. goricah za posamezno proračunsko leto.

Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta 
ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje 
občine in s katerimi se lahko zagotovi izvajanje ustavnih in za-
konskih nalog za posamezno leto. 

4. člen
Predlog razdelitve sredstev po posameznih strankah pripravi 

občinska uprava na podlagi podatkov iz uradnih rezultatov zadnjih 
lokalnih volitev, upoštevajoč podatek o predvideni višini sredstev v 
proračunu za tekoče leto in v skladu s pogoji iz tega sklepa.

Strankam se sredstva dodelijo enkrat letno za celotno leto, na 
njihove račune, na podlagi Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah in odredbe župana najkasneje do 31.09. za tekoče 
leto.

5. člen
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se plačilo za leto 

2007 izvede najkasneje do 15.12.2007.


