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Sveti Tomaž, 03.08.2018 
 
TISKOVINA                       POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
31. S K L E P o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveti Tomaž 
32. S K L E P o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveti 
Tomaž za volilno leto 2018 
 
 

31. 
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05- UPB in 103/07 in 
99/2013 in 46/14) ter na podlagi 23. člena statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož 
7/07 in  Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet občine Sveti Tomaž  na 
5. izredni seji, dne 02.08.2018 sprejel 
 

S K L E P 
o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveti Tomaž 

 
1. člen 

Politični stranki (v nadaljevanju: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih 
volitvah za občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, 
ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da stranka vloži zahtevek za dodelitev sredstev. 

Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj polovico števila 
glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta, ki ga dobimo, če število veljavnih 
glasov delimo s številom mest v občinskem svetu.  

Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke pridobile na 
volitvah v posamezni volilni enoti deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni 
enoti.  

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče 
proračunsko leto. 

Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah, se sme mesečno 
dodeliti do vključno 0,201 EUR  na glas volivca, ki je veljavno glasoval za stranko. 

Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki 
jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. 
 

2. člen 

Višina sredstev, ki so namenjene financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se 
poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar 
višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v 1. členu tega sklepa. 



Uradno glasilo, št. 14/2018 2 03.08.2018 
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3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Sveti Tomaž, 02.08.2018 
Številka: 007-22/2018 01/ZH 

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
 

 
32. 

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
98/2013) in 23. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno 
glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet občine Sveti Tomaž na svoji 5. izredni  
seji, dne 02.08.2018 sprejel 
 

S K L E P  
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v  

občini Sveti Tomaž za volilno leto 2018 
 

1. člen  
 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v občini Sveti Tomaž  za volilno leto 2018.  
 

2. člen  
 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 eurov za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.  
 

3. člen  
 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
višini 0,18 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, 
sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

4. člen  
 

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh po predložitvi 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Številka 007- 23/2018 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 02.08.2018  

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 


