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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
 

ZADEVA: 
 

Predlog Sklepa o višini sredstev za 
financiranje posameznega svetnika v 
svetniški skupini za leto 2021 in 2022 
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta Občine Žalec (Uradni 
list RS št. 29/13 in 23/17)  
 

NAMEN:  Obravnava in sprejem predloga 
Sklepa o višini sredstev za 
financiranje posameznega svetnika v 
svetniški skupini za leto 2021 in 2022 
 

OCENA STANJA:  S predlogom sklepa se ureja višina 
sredstev za financiranje dela 
občinskega svetnika v svetniški 
skupini. 
  

RAZLOGI ZA SPREJEM: Ureditev področja financiranja 
stroškov svetniških skupin 
  

NAČELA IN CILJI:   S predlogom sklepa se določa višina 
sredstev za financiranje stroškov dela 
občinskega svetnika v svetniški 
skupini za leto 2021 in 2022. 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec za 
posamezno leto so sredstva za 
delovanje svetniških skupin 
zagotovljena na podlagi sklepa. 
 

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja ter priznanja 
  

POROČEVALEC: Predlog sklepa bo na seji obrazložil 
predsednik komisije Viktor Mitov. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA 
AKT OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog sklepa obravnava komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja ter priznanja. 
 
 



 
 
 

OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64  

  

 

Številka:041-000  /2020   
Datum: 24/6-2020      
 
 
 
 

 
OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG SKLEPA  

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji 2. redni seji 
dne 24. maja 2020 oblikovala predlog Sklepa o financiranju posameznega svetnika v  
svetniški skupini za leto 2021 in leto 2022 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 
Viktor Mitov l. r. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi 2. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe 
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega 
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/2014) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS št. 29/13 in 23717) je Občinski svet Občine Žalec na svoji seji dne, 1. julija 2020 sprejel 
naslednji  
 
 

SKLEP 

 
 

I. 
 

Občinski svet s tem sklepom določa mesečno višino sredstev za financiranje stroškov dela 
občinskega svetnika v svetniški skupini na podlagi sklepa o potrditvi mandatov za mandatno 
obdobje 2018 do 2022 in predložitvi pisnega obvestila o ustanovitvi svetniške skupine. 
Posameznim svetniškim skupinam pripadajo sredstva za posamezno število svetnic in 
svetnikov in sicer:  
 

Svetniška skupina Število 
svetnikov  

Svetniška skupina Socialnih demokratov, SD 9  

Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke, SDS 7  

Svetniška skupina DeSus - Demokratična stranka upokojencev Slovenije  3  

Svetniška skupina Slovenske ljudske stranke 3 

Svetniška skupina Stranke Alenke Bratušek 2 

Svetniška skupina SMC - Stranka modernega centra  1 

Svetniška skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati  1  

Svetniška skupina Slovenske nacionalne stranke 1  

 
II. 
 

S tem sklepom se določa višina sredstev za mesečno delovanje posameznega svetnika v 
svetniški skupini v letu: 

 2021 v višini 80 evrov; 

 2022 v višini 114 evrov. 
Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru delovanja svetniške skupine. 
Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi tako, da se sredstva za 
financiranje stroškov posameznega svetnika v svetniški skupini mesečno pomnoži s številom 
svetnic in svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. 
 

III. 
 
V proračunu Občine Žalec za leto 2021 in leto 2022 se sredstva za delovanje svetniških 
skupin zagotovijo na posebnih postavkah. 
 
 
                                          
Številka: 041-000  /2020 
V Žalcu, dne 24. maja 2020 

ŽUPAN 
OBČINE ŽALEC 

JANKO KOS 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV: 
 

Občina Žalec na podlagi Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe 
proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega 
sveta Občine Žalec (Uradni list RS št. 85/2014) (v nadaljevanju pravilnik) zagotavlja v 
vsakoletnem proračunu sredstva za delovanje posamezne svetniške skupine, oziroma za 
samostojnega svetnika v višini, ki je sorazmerna s številom svetnikov ter na osnovi 
posebnega sklepa, ki ga na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sprejme Občinski svet.  

Občinski svet s tem sklepom določa mesečno višino sredstev za financiranje stroškov dela 
občinskega svetnika v svetniški skupini na podlagi sklepa o potrditvi mandatov za mandatno 
obdobje 2018 do 2022 in predložitvi pisnega obvestila o ustanovitvi svetniške skupine.  
Posameznim svetniškim skupinam pripadajo sredstva za posamezno število svetnic in 
svetnikov, ki so določeni v prvi točki predloga sklepa in višino sredstev za delovanje 
posameznega svetnika za leto 2021 in za leto 2022 v okviru delovanja svetniške skupine. 
S tem sklepom se določa višina sredstev za mesečno delovanje posameznega svetnika v 
letu 2021 v višini 80 evrov in letu 2022 v višini 114 evrov mesečno, oziroma 960 evrov v letu 
2021 in 1.368 evrov v letu 2022. 
 
Sredstva za posameznega svetnika se zagotavljajo v okviru delovanja svetniške skupine. 
Letna višina sredstev za posamezno svetniško skupino se določi tako, da se sredstva za 
financiranje stroškov posameznega svetnika mesečno pomnoži s številom svetnic in 
svetnikov v svetniški skupini in številom mesecev v letu. 
 
V proračunu Občine Žalec so se sredstva za delo svetniških skupin zmanjševala. V letu 2014 
so bila določena sredstva za delovanje svetniških skupin na podlagi sprejetega sklepa 
Občinskega sveta z dne 20. novembra 2014 v višini 146,20 evrov za posameznega svetnika. 
V letu 2015 so na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta z dne 23. februarja 2015  
znašala sredstva za financiranje posameznega svetnika 127 evrov, v letu 2016 pa 120 evrov. 
V letih 2017, 2018, 2019 in 2020 so sredstva za financiranje posameznega svetnika znašala 
114 evrov. 
 
Komisija predlaga, da se sredstva za delo svetniških skupin v letu 2021 zmanjšajo zaradi 
gospodarskih posledic pandemije v letu 2019 in znašajo 80 evrov, v letu 2022 pa ostanejo v 
višini 114 evrov za financiranje posameznega svetnika v svetniški skupini. 
Za pripravo predloga Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 in leto 2022 se za 
mesečno financiranje stroškov dela občinskega svetnika v svetniški skupini za leto 2021 
določi 80 evrov za leto 2022 pa določi 114 evrov. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji 11. redni seji 
dne 24. maja 2020 sprejela odločitev, da je višina sredstev, ki jo svetniške skupine in 
samostojni svetniki prejemajo iz proračuna enaka višini, kot je določena v predlogu sklepa. 
Komisija je na svoji seji sprejela pobudo, da se razlika sredstev v proračunu v letu 2021 
nameni za financiranje socialnih transferjev  
 
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme v 
predloženem besedilu. 
 

Pripravila: 
Višja svetovalka I 
Darja Orožim l. r. 
 

PREDSEDNIK 
KOMISIJE ZA MANDATNA 

VPRAŠANJA, VOLITVE, 
IMENOVANJA TER PRIZNANJA 

Viktor Mitov l. r. 
 


