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ZADEVA:

Odlok o spremembi Odloka o izdajanju javnega glasila Občine
Dol pri Ljubljani

NAMEN:

Obravnava in sprejem – skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA:

15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18
- UPB2)

PREDLAGATELJ:

župan Željko Savič

Poročevalec:

župan Željko Savič

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o spremembi Odloka o izdajanju
javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani v skrajšanem postopku.

Željko Savič, župan

PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - UPB2), je
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na svoji ……… redni seji, dne ……………, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani

1. člen
V odloku o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 15/15) se v
4. členu briše tretji odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 032-0010/2021-…
Dol pri Ljubljani, ……………

Občina Dol pri Ljubljani
Željko Savič, župan

OBRAZLOŽITEV
Ustavno sodišče se je na pobudo računskega sodišča opredelilo do ustavnosti in zakonitosti
nekaterih občinskih aktov oziroma njihovega načina financiranja političnih strank. V
konkretnem primeru občine Trebnje so ustavni sodniki odpravili določilo odloka o izdajanju
občinskega glasila, ki je političnim strankam omogočal brezplačno oglaševanje. Svojo
odločitev so utemeljili na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakon o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14; ZPolS), ki
ureja splošno prepoved financiranja političnih strank s strani državnih organov oziroma
organov lokalnih skupnosti, katero je treba razumeti v širšem pomenu besede, saj financiranje
političnih strank iz javnih sredstev ne zajema zgolj neposrednih izplačil iz državnega in
občinskega proračuna na transakcijski račun politične stranke, t. i. neposrednega financiranja
političnih strank iz javnih sredstev, ampak vključuje tudi posredne bremenitve javnih sredstev,
ki se odražajo v premoženjski ali drugi koristi politične stranke, t. i. posredno financiranje
političnih strank iz javnih sredstev. Tako ZPolS brezplačnega oglaševanja v lokalnih javnih
medijih ne predvideva, temveč na ravni lokalne samouprave dovoljuje le financiranje iz
lokalnega proračuna glede na uspeh političnih strank na lokalnih volitvah (26. člen ZPolS).
Tako je Ustavno sodišče v konkretnem primeru Občine Trebnje odločilo, da je določilo
njihovega odloka, ki je urejalo brezplačno oglaševanje političnih strank v občinskem glasilu v
nasprotju s prvim odstavkom 25. člena ZPolS in je posledično v neskladju s tretjim odstavkom
153. člena Ustave, zaradi česar je takšno določilo razveljavila.
Podobna določilo se nahaja tudi v Odloku o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 15/15), in sicer v tretjem odstavku 4. člena, ki se glasi:
»V času volilne kampanje imajo liste kandidatov, stranke ter kandidati za župana pravico do
objave brezplačnega oglasnega sporočila v velikosti 1/2 tiskane strani v številki, ki izide v tem
času.«
Na podlagi zgoraj navedenega je takšno določilo protizakonito in protiustavno, zaradi česar se
predlaga izbris tretjega odstavka 4. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 15/15).
Sicer je Ustavno sodišče tako odločilo le glede oglaševanja političnih strank in ne
nestrankarskih list oz. kandidatov za župana, vendar je predlagatelj mnenja, da je potrebno v
izogib privilegiranju pri zagotavljanju oglaševanja v času volilne kampanje vse kandidate
obravnavati enakovredno.
Ker gre za manj zahtevne spremembe predmetnega odloka se na podlagi 82. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani predlaga, da se ta sprejme v skrajšanem postopku.
Celotna ustavna odločba je na voljo na sledeči spletni strani:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1892

Določila navedena v obrazložitvi:
Zakon o političnih strankah
25. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter
samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne
smejo financirati strank, razen če zakon določa drugače.
Stranke lahko za financiranje volilne kampanje na podlagi pisnega dogovora prenesejo sredstva
s svojega transakcijskega računa na transakcijski račun stranke, ki je organizator volilne
kampanje za skupno listo kandidatov oziroma skupnega kandidata, če te stranke predlagajo
skupno listo kandidatov oziroma skupnega kandidata. Stranka, ki je organizator volilne
kampanje, mora celotni prejeti znesek nakazati na poseben transakcijski račun za volilno
kampanjo. Stranka, ki je prejela delno povračilo stroškov za volilno kampanjo, lahko s svojega
transakcijskega računa v skladu s pisnim dogovorom prenese ta sredstva na transakcijski račun
drugih strank iz tega odstavka.
26. člen
Lokalne skupnosti financirajo stranke v skladu s tem zakonom.
Pristojni organ občine 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.

