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Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 103/07, 99/13 in 46/14)
ter 14. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 35/2017) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 18. redni seji, dne 25. marca 2021, sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi
za leti 2021 in 2022
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet Občine Selnica ob Dravi,
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 polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta, to je najmanj 71,20 glasov.
2. člen
V proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 je za financiranje političnih strank, na postavki 01.1.1.4.01 – Politične
organizacije in stranke, namenjeno 2.650,00 EUR.
V proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 je za financiranje političnih strank, na postavki 01.1.1.4.01 – Politične
organizacije in stranke, namenjeno 2.650,00 EUR.
Znesek iz prejšnjega odstavka se razdeli med politične stranke sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobile na volitvah
dne 18. 11. 2018 in sicer 2,478952 EUR za vsak dobljeni glas.

ŠT. 8 – 2. april 2021

3. člen
Posamezne politične stranke iz proračuna občine Selnica ob
Dravi za leti 2021 in 2022 prejmejo naslednji znesek:
POLITIČNA STRAN- Št.
€ / glas
KA
glasov

Znesek za leto
2021

2022

N.Si - NOVA
SLOVENIJAKRŠČANSKI
DEMOKRATI

78

2,478952 193,35

193,35

SD – SOCIALNI
DEMOKRATI

217

2,478952 537,94

537,94

SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANA

594

2,478952 1.472,50 1.472,50

DeSUS –
DEMOKRATSKA
STRANKA
UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

180

2,478952 446,21

446,21

SKUPAJ 2.650,00 2.650,00

4. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se političnim strankam nakažejo
na njihove transakcijske račune. Izplačilo sredstev se izvede v
enem delu in sicer v mesecu aprilu oziroma takoj po sprejetju
proračuna za posamezno leto.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 410 – 3/2021
Datum: 25. marec 2021
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