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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC
ZADEVA:

Predlog Sklepa o višini sredstev za
financiranje posameznega svetnika

PRAVNA PODLAGA:

20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS št. 29/13) in 4. člen Pravilnika o
sredstvih za delo svetniških skupin
(Uradni list RS št. 94/12)

NAMEN:

Obravnava in sprejem predloga Sklepa za
financiranje posameznega svetnika

OCENA STANJA:

S predlogom sklepom se ureja višina
sredstev za financiranje dela občinskega
svetnika, glede na sprejete usmeritve v
zvezi z zmanjšanjem sredstev proračuna
občine;

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Ureditev področja financiranja stroškov
dela občinskega svetnika na podlagi
pravilnika in predlog zmanjšanja sredstev
za posameznega svetnika v letu 2014;

NAČELA IN CILJI:

S predlogom sklepa se določa višina
sredstev za financiranje stroškov dela
občinskega
svetnika,
zmanjšanje
sredstev za financiranje posameznega
svetnika v letu 2014

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu Občine Žalec za leto 2014
bodo sredstva za delovanje društev in
klubov svetnikov zagotovljena na podlagi
sprejetega sklepa;

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja ter priznanja

POROČEVALEC:

Predlog sklepa bo na seji obrazložil
predsednik komisije Roman Virant

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT Predlog sklepa obravnava komisija za
OZIROMA
GRADIVO
IN
POROČA mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
OBČINSKEMU SVETU:
ter priznanja, predlog komisije bo podal
predsednik komisije Roman Virant

OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja
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OBČINSKEMU SVETU

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji 23. redni seji
dne 13. novembra 2013 oblikovala predlog Sklepa o financiranju posameznega svetnika v
letu 2014 in predlaga Občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v
predloženem besedilu.
Predlog sklepa bo na seji občinskega sveta obrazložil predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja.

Posredovano:

Občinskemu svetu



Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDSEDNIK
Roman Virant

PREDLOG
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13) in 4. člena Pravilnika o
sredstvih za delo svetniških društev in klubov (Uradni list RS št. 94/12) je Občinski svet
Občine Žalec na svoji seji dne, 21. novembra 2013 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet s tem sklepom določa mesečno višino sredstev za financiranje stroškov dela
občinskega svetnika na podlagi sklepa o potrditvi mandatov za mandatno obdobje 2010 do
2014.
Posameznim društvom in klubom pripadajo sredstva za posamezno število svetnic in
svetnikov in sicer:
Število
svetnikov v
Občinskem
svetu
(2010 do 2014)

Naziv kluba

Klub Socialnih demokratov Žalec
Klub svetnic in svetnikov SDS
Klub svetnic in svetnikov Desus
Klub svetnic in svetnikov Nadstrankarske liste za skladen razvoj Občine
Žalec
Klub svetnic in svetnikov LDS
Klub svetnic in svetnikov Nove Slovenije krščanske ljudske stranke
Klub svetnic in svetnikov SNS Žalec
Klub svetnic in svetnikov Stranke Mladih Zeleni Evrope
Klub svetnic in svetnikov Zares
Klub svetnic in svetnikov Zveze za prihodnost

7
6
5
4
2
1
1
1
1
1

II.
Letna višina sredstev za posamezno društvo in klub svetnic in svetnikov se določi tako, da
znašajo sredstva za financiranje stroškov posameznega svetnika 146,20 evrov mesečno,
znesek se pomnoži s številom svetnic in svetnikov v društvu oziroma klubu in ta pomnoži z
številom mesecev za katera pripadajo sredstva.
III.
Društva in klubi svetnic in svetnikov prejemajo sredstva iz proračuna Občine Žalec na
podlagi vsakokratne letne pogodbe o financiranju društev in klubov svetnic in svetnikov.
Finančna sredstva se društvom in klubom svetnic in svetnikov na podlagi tega sklepa
izplačujejo v letu 2014.
Številka: 411-02-0197/2013
V Žalcu, dne

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
JANKO KOS

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi navodila Župana občine Žalec za pripravo proračuna Občine Žalec za leto 2014
so bili vsem proračunskim porabnikom naloženi varčevalni ukrepi. Zaradi zmanjšanja
prihodkov proračuna je bilo nujno pristopiti k spremembi sklepa o višini stroškov svetnika v
klubu svetnikov za leto 2014.
V letu 2013 so društva in klubi svetnikov prejemali 153,90 evrov sredstev za posameznega
svetnika v klubu.
Predlog sklepa vsebuje zmanjšanje sredstev za delovanje posameznega svetnika v klubu
svetnikov na 146,20 evrov in velja za leto 2014.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je predlog obravnavala in
potrdila na svoji seji dne 13. novembra 2013 in predlaga Občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženem besedilu.

Pripravila:
Višja svetovalka II
Darja Orožim l. r.

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE,
IMENOVANJA TER PRIZNANJA
Roman Virant l. r.

