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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o političnih strankah /ZPolS/ 

  

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

42. člen 1 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o političnih strankah /ZPolS/ 

Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 

99/13, 46/14 

 2 

     

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o političnih strankah /ZPolS/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1 Sprejme sklep o financiranju politične stranke. 26. člen* 3 

2 V proračunu pokrajine zagotovi sredstva za financiranje političnih 

strank. 

26. člen* 3 

 
* Predlagana sprememba in dopolnitev zakona. 

 

1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o političnih strankah /ZPolS/ 

 

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1 Sklep o financiranju politične stranke. 26. člen* 3 

2 Odlok o proračunu pokrajine. 26. člen* 3 

 
* Predlagana sprememba in dopolnitev zakona. 
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o političnih strankah /ZPolS/ 

 

Izvajanje določil Zakona o političnih strankah /ZPolS/ ima finančne posledice za državni proračun v 

okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o političnih strankah 

/ZPolS/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 

 

1 Ustava RS v 42. členu (pravica do zbiranja in združevanja) določa, da je zagotovljena pravica do 

mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se združuje z drugimi. Zakonske 

omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred 

širjenjem nalezljivih bolezni. Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani 

političnih strank. 

 

2 Način političnega združevanja in druga določila o političnih strankah določa Zakon o političnih 

strankah /ZPolS/. Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje 

politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje 

državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni 

zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe samoupravnih lokalnih skupnosti.  

 

2.1 Financiranje političnih strank 

 

3 ZPolS v 25. členu določa načelno prepoved financiranja političnih strank, vendar ob tem v 26. členu 

določa pogoje, pod katerimi lahko lokalne skupnosti financirajo stranke. Tako lahko pristojni organ 

(občinski svet) 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 (26. člen 

ZPolS). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o političnih strankah /ZPolS/ 

 

26. člen Zakona o političnih strankah /ZPolS/ se spremeni tako, da se spremeni: 

’26. člen 

Lokalne skupnosti financirajo stranke v skladu s tem zakonom. 

Pristojni organ lokalne skupnosti s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je 

kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski oziroma pokrajinski svet, 

dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno število 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 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 oziroma pokrajinskem 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 oziroma pokrajin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 

zakonskih nalog za to leto.' 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, politične stranke. 
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Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZPolS - Zakon o političnih strankah /ZPolS/ (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14). 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o političnih strankah /ZPolS/ (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 

99/13, 46/14). 
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