
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 17. februar 2001 Letnik XXVII St. 10 

POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE O REVIZIJI 3 

POSLOVANJA ORGANIZATORJEV VOLILNE KAMPANIJE (I. del) 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

REPUBLIKE SLOVENIJE O REVIZIJI 

POSLOVANJA ORGANIZATORJEV 

VOLILNE KAMPANIJE 

(I. del) 

Na podlagi drugega odstavka 24.b člena zakona o volilni organizatorjev volilne kampanije za redne volitve poslancev v 
kampaniji (Ur. list RS, št 62/94 in 17/97) objavljamo poročila državni zbor 15.10.2000, ki so 31.1.2001, 2.2.2001 in 7.2.2001 
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji poslovanja postala dokončna. 
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RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

g 
POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

ONE ~hk-\-   

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

SLOVENIJE 

za listo kandidatov: 

Številka: 1217-19/00-8 

Ljubljana, 15. januar 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 

* Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 

* Zakon o davčnem postopku - ZDavP (Uradni list RS, št. 18/ 
96, 78/96, 87/97, 35/98, 1/99 in 108/99); 

* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, httD://www.oov.si/zrs/Dodatki/ 
hitri/od.html: 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
DeSUS- Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije št. 1217-19/00-1, je bil izdan 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedla Terezija 
Martinec, višja revizijska sodelavka in Emil Sinanoski, revizijski 
asistent. Revizija je potekala pri organizatorju volilne kampanje. 
Preverjanje pri organizatorju volilne kampanje se je pričelo 
20.11.2000 in je bilo končano 18.12.2000. 

Politična stranka DeSUS je za redne volitve poslancev v Državni 
zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK, organizirala volilno kampanjo v 
osmih volilnih enotah za listo kandidatov DeSUS - Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije. Republiška volilna komisija je 
izdala poročilo o izidu volitev, po katerem je lista kandidatov 
DeSUS dosegla 5,16% glasov v državi in so ji pripadli mandati za 
poslance. S takim izidom glasovanja si je DeSUS, kot organizator 
volilne kampanje, pridobila pravico do delnega povračila stroškov 
za organiziranje volilne kampanje po prvem odstavku 21. člena 
ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. Revizija je 
temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je organizator 
volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodil in predložil za 
pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodnimi 
standardi revidiranja' oblikuje mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter ugotovi višina 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je 
upravičen organizator volilne kampanje. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Janez Čemažar. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

2.1.1. Formalna pravilnost predloženega vmesnega 
in zaključnega poročila 

Organizator volilne kampanje je računskemu sodišču dne 
4.10.2000 predložil vmesno poročilo o volilni kampanji. Zaključno 
poročilo o volilni kampanji je bilo predloženo dne 14.11.2000. 

ZVolK v 19. členu določa, da je organizator volilne kampanje dolžan 
predložiti računskemu sodišču zaključno poročilo o volilni kampanji 
najkasneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja. 

V 1. členu Odredbe o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo je določeno, da predložijo 
organizatorji volilne kampanje vmesno in zaključno poročilo o 
volilni kampanji na predpisanih obrazcih št. 1 in 2. 

Zaključno poročilo je bilo predloženo Računskemu sodišču v 
predpisanem roku. Pri preverjanju formalne pravilnosti 
predloženega vmesnega in zaključnega poročila ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. 

2.1.2. Odprtje posebnega žiro računa 

Generalni sekretar DeSUS-a je dne 17.8.2000 poslal vsem 
območnim organizacijam DeSUS obvestilo o organizaciji udeležbe 
stranke na volitvah za državni zbor 2000. V navodilu je med 
drugim navedeno, da morajo območne organizacije DeSUS 
odpreti posebne žiro račune, s katerih bodo financirale volilno 
kampanjo. 

Organizator volilne kampanje - glavni odbor Ljubljana je dne 
30.8.2000 pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
podružnica Ljubljana (v nadaljevanju APP) odprl žiro račun št. 

1 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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50100-678-000-0803159 z oznako DeSUS - Demokratična 
stranka upokojencev, volitve 2000. Po obvestilu APP, centrala 
Ljubljana z dne 24.10.2000, je imela DeSUS poleg tega računa v 
drugih krajih Slovenije odprtih še 35 posebnih žiro računov za 
volilno kampanjo 2000. 

Območna organizacija DeSUS Gornja Radgona je volilno 
kampanjo financirala preko žiro računa občanov št. 51900-620- 
203-05-1341111-320358 - Območni DeSUS Gornja Radgona, 
odprtega pri Pomurski banki, d.d., Murska Sobota. Žiro račun je 
območna organizacija do 31.8.2000 uporabljala za druge namene, 
od tega datuma dalje do 2.11.2000 pa le za volilno kampanjo. 

Območni organizaciji Trbovlje in Ajdovščina sta volilno kampanjo 
financirali preko svojega rednega žiro računa. 

Vsi posebni žiro računi so bili odprti do 30.8.2000, razen račun, ki 
ga je odprla območna organizacija Lenart dne 1.9.2000 in območna 
organizacija Brežice 5.9.2000. 

V18. členu ZVolK je določeno, da mora organizator volilne kampanje 
odpreti poseben žiro račun z oznako »za volilno kampanjo« 
najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja. Navesti mora tudi 
volitve, za katere organizira volilno kampanjo. Vsa finančna 
sredstva, namenjena za financiranje volilne kampanje, mora zbrati 
na tem posebnem računu. Vse stroške volilne kampanje mora 
poravnavati izključno s tega žiro računa. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 18. člena ZVolK, 
ker je volilno kampanjo financiral preko 36 posebnih žiro računov, 
ena območna organizacija je volilno kampanjo financirala preko 
rednega žiro računa občanov, dve pa preko svojega rednega žiro 
računa. Dva posebna žiro računa nista bila odprta pravočasno. 

2.1.3. Poročilo o poslovanju preko rednih žiro 
računov 

Glavni odbor in območne organizacije DeSUS so na posebne 
žiro račune za volitve prenesla tudi del sredstev iz rednih žiro 
računov v skupnem znesku 22.359 tisoč SIT. 

Organizator ni predložil Računskemu sodišču poročila o 
poslovanju preko rednega žiro računa stranke in območnih 
organizacij DeSUS za obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja. Med revizijo so 6 mesečno poročilo sestavile le 4 
območne organizacije. 

V 2. odstavku 19. člena ZVolK je določeno, da mora organizator 
predložiti tudi poročilo o poslovanju preko računov, s katerih so 
bila sredstva prenesena na posebni račun in sicer za obdobje 
šestih mesecev pred dnevom glasovanja. Organizator volilne 
kampanje tega določila ni upošteval. 

2.1.4. Zapiranje posebnih žiro računov 

Do zaključka revizije na sedežu stranke organizator volilne 
kampanje še ni zaprl vseh posebnih žiro računov za financiranje 
volilne kampanje. Rok za zaprtje, določen v 18. členu ZVolK 
(15.1.2001) še ni potekel. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

2.2.1. Vmesno poročilo 

V skupnem vmesnem poročilu o volilni kampanji, ki ga je 
organizator volilne kampanje predložil Državnemu zboru RS dne 
4.10.2000, so izkazana sredstva za volilno kampanjo, zbrana do 
vključno petnajstega dne pred dnevom volitev (do vključno 
30.9.2000) v skupnem znesku 25.555.192 SIT in porabljena 
sredstva v znesku 15.308.406 SIT. 

Pri preverjanju vmesnih poročil, ki so jih sestavile območne 
organizacije DeSUS-a in podatkov v skupnem vmesnem poročilu 
DeSUS-a, so bila ugotovljena odstopanja. Organizator volilne 
kampanje je predložil Državnemu zboru skupno vmesno poročilo 
o volilni kampanji, v katerem so zbrana sredstva prenizko 
izkazana za 1.140 tisoč SIT in prenizko je izkazana poraba 
sredstev za 267 tisoč SIT. 

Organizator volilne kampanje je pojasnil, da v skupno vmesno 
poročilo ni vključil zbranih in porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo šestih območnih organizacij, ker od njih ni pravočasno 
prejel vmesnih poročil. 

2.2.2. Zaključno poročilo 

Organizator volilne kampanje je sestavil skupno zaključno poročilo 
o volilni kampanji na podlagi zaključnih poročil območnih 
organizacij DeSUS. V skupnem zaključnem poročilu je izkazana 
skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo v znesku 
41.995.317 SIT in v enakem znesku je izkazana skupna višina 
porabljenih sredstev. 

Po pregledu zaključnih poročil območnih organizacij in skupnega 
zaključnega poročila DeSUS-a so bila ugotovljene nepravilnosti, 
ki vplivajo na višino zbranih in porabljenih sredstev, izkazanih v 
skupnem zaključnem poročilu, in sicer: 

zaradi nepopolnega zajemanja podatkov iz poročil območnih 
organizacij DeSUS-a, prepisnih in seštevalnih napak ter 
neposlanih poročil območnih organizacij so prenizko izkazana 
zbrana sredstva v višini 1.222 tisoč SIT in prenizko izkazana 
porabljena sredstva v višini 478 tisoč SIT ; 

- zaradi neskladnosti podatkov v zaključnem poročilu s 
knjigovodskimi listinami so previsoko izkazana zbrana 
sredstva v višini 4.016 tisoč SIT in previsoko izkazana 
porabljena sredstva v višini 137 tisoč SIT. 

Dejanska višina zbranih in porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo, ugotovljerna z revizijo, je razvidna iz Tabele 1. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju in 
porabi sredstev volilne kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK v 17. členu predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače. 

Preverjeno je bilo upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem 
sredstev. Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

ZVolK v 17a. členu določa, da so stroški volilne kampanje tisti 
stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno 
kandidatno listo. 

Preverjeno je bilo upoštevanje določil ZVolK v zvezi s porabo 
sredstev. Ugotovljene so bile naslednje nepravilnosti: 
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Območne organizacije DeSUS so v zaključnih poročilih 
prikazale za 317 tisoč SIT previsok znesek porabljenih 
sredstev, ker so kot strošek volilne kampanje prikazale 
odhodke za storitve, opravljene po datumu volitev (potni 
stroški, gostinske storitve, zahvale). Zaradi teh nepravilnosti 
so bila za enak znesek previsoko prikazana tudi porabljena 
sredstva v skupnem zaključnem poročilu. Kršen je bil 17a. 
člen ZVolK. 

Mestna organizacija Maribor je med porabljenimi sredstvi 
prikazala gotovinska izplačila v skupnem znesku 753.600 
SIT za kritje stroškov sodelovanja na glasbeno zabavni 
prireditvi v dvorani Tabor dne 8.10.2000. Gotovina je bila 
izplačana nastopajočim na prireditvi. Reviziji niso bile 
predložene pogodbe o avtorskem delu ali druge pogodbe, na 
podlagi katerih bi lahko bila izvršena plačila nastopajočim. 
Reviziji tudi niso bila izročena dokazila o morebitnem plačilu 
davkov in prispevkov od izplačanih zneskov. 

Dne 21.12.2000 je predsednik mestne organizacije DeSUS 
Maribor pisno izjavil, da z nastopajočimi niso sklenili pogodb, ker 
so jim krili le del stroškov nastopov. 

V 22. členu ZPoIS je določeno, da mora pravna oseba ali zasebnik, 
ki opravi storitev za stranko, izstaviti račun ne glede na to, ali je 
storitev opravljena brezplačno. 

V 114. členu Zakona o davčnem postopku je določeno, da je 
izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov, od katerih 
se davek plačuje od vsakega posameznega dohodka, dolžan za 
zavezanca obračunati in plačati davek. 

Organizator volilne kampanje teh določil ni upošteval. Gotovinska 
izplačila nastopajočim niso bila opravljena na podlagi prejetih 
računov ali sklenjenih pogodb. Davek po zakonu o dohodnini ni bil 
obračunan in odveden. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval predpisov pri porabi 
sredstev volilne kampanje v naslednjih primerih: 

V skupnem zaključnem poročilu so porabljena sredstva 
previsoko prikazana za odhodke za storitve, ki so bile 
opravljene po datumu volitev v skupnem znesku 317 tisoč 
SIT. Kršen je 17 a. člen ZVolK. 

Mestna organizacija Maribor je med porabljenimi sredstvi 
prikazala gotovinska izplačila nastopajočim na prireditvi v 
skupnem znesku 754 tisoč SIT. Izplačilo ni bilo opravljeno na 
podlagi prejetih računov ali sklenjenih pogodb. Dajatve (davek, 
prispevki) niso bile obračunane in odvedene. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 22. člena ZPoIS 
pri izplačilih pravnim osebam ali zasebnikom in 114. člena Zakona 
o davčnem postopku pri izplačilih fizičnim osebam. 

2.4. Skupen pregled ugotovljenih nepravilnosti, ki 
vplivajo na višino zbranih in porabljenih 
sredstev, izkazanih v skupnem zaključnem 
poročilu 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je organizator volilne kampanje v 
skupnem zaključnem poročilu prikazal za 3.111 tisoč SIT previsok 
znesek zbranih sredstev in za 341 tisoč SIT prenizek znesek 
porabljenih sredstev. 

Tabela 1 

Pregled nepravilnosti, ugotovljenih pri preveritvi zbranih in porabljenih sredstev v 

000 SIT 

Točka 
v 

poroči 

lu 

Opis nepravilnosti 
Zbrana 

sredstva 

Porabljena 

sredstva 

2.2.2 

Prenizko izkazana zbrana in porabljena 
sredstva zaradi nepopolnega zajemanja 
podatkov iz poročil območnih organizacij 

DeSUS-a. 

1.222 478 

2.2.2 
Previsoko izkazana zbrana in porabljena 

sredstva - podatki v zaključnem poročilu niso 
skladni s knjigovodskimi listinami. 

-4.016 - 137 

2.3 
Previsoko izkazana porabljena sredstva za 
storitve, opravljene po datumu volitev -317 

Skupaj -3.111 341 

Pojasnilo in zagotovilo odgovorne oseba: 

Generalni sekretar DeSUS-a je dne 13.12. in 20.12.2000 pisno 
pojasnil, da nepravilnosti niso bile storjene namerno, temveč so 
posledica pomanjkanja strokovnih delavcev in ne dovolj dobrega 
poznavanja predpisov. 

Zagotovil je, da bo izvršni odbor poskrbel za ustrezno vodenje 
računovodstva na ravni stranke in območnih organizacij. 
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Tabela 2 
Zbrana in porabljena sredstva za volilno kampanjo, ugotov jena z revizijo 

Opis 
Izkazano v 

skupnem poročilu 
v 000 SIT 

Ugotovljeno z 
revizijo v 000 

SIT 

Razlika v 
000 SIT 

1 2 3 4=3-2 

Skupna višina zbranih sredstev za 
volilno kampanjo 

41.995 38.884 -3.111 

Skupna višina porabljenih sredstev 

za volilno kampanjo 
41.995 42.336 341 

V 20. členu ZVolK je določeno, da stroški volilne kampanje za 
volitve v državni zbor ne smejo preseči 60 SIT na posameznega 
volilnega upravičenca v volilnem okraju oz. volilni enoti, v kateri je 
vložena lista kandidatov. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 95.174.100 SIT. Organizator volilne kampanje 
ni presegel dovoljene višine stroškov. 

2.5. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila 21. člena ZVolK ima organizator volilne kampanje 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za 
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK o izidu volitev, je organizator volilne kampanje 
DeSUS dobil skupaj 55.696 glasov, kar pomnoženo s 60 SIT 
znaša 3.341.760 SIT. 

Navedeni znesek je nižji od porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo, zato je organizator volilne kampanje upravičen do 
delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 

3.341.760 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 18. člena 
ZVolK, ker je volilno kampanjo financiral preko 36 posebnih 
žiro računov, ena območna organizacija je volilno kampanjo 
financirala preko rednega žiro računa občanov, dve pa preko 
svojega rednega žiro računa. Dva posebna žiro računa nista 
bila odprta pravočasno. 

- Organizator volilne kampanje ni upošteval določila 2. odstavka 
19. člena ZVolK, ker ni sestavil in računskemu sodišču ni 
predložil poročila o poslovanju preko rednega žiro računa 
stranke in rednih žiro računov območnih organizacij, s katerih 
so bila sredstva prenesena na posebne žiro račune za volilno 
kampanjo. 

Organizator volilne kampanje je predložil Državnemu zboru 
skupno vmesno poročilo o volilni kampanji, v katerem so 
zbrana sredstva prenizko izkazana za 1.140 tisoč SIT in 
prenizko je izkazana poraba sredstev za 267 tisoč SIT. 

Organizator volilne kampanje je računskemu sodišču predložil 
skupno zaključno poročilo o volilni kampanji, v katerem ni 
prikazana pravilna višina zbranih in porabljenih sredstev. 
Zbrana sredstva so previsoko izkazana za 3.111 tisoč SIT, 
porabljena sredstva pa prenizko za 341 tisoč SIT. Nepravilnost 
je posledica: 

nepopolnega zajemanja podatkov iz poročil območnih 
organizacij, 
neskladja med podatki v zaključnem poročilu in 
knjigovodskimi listinami, ki se 
nanašajo na zbrana in porabljena sredstva, 

- nezakonitega izkazovanja odhodkov za storitve, 
opravljene po datumu volitev. 

Mestna organizacija Maribor je med porabljenimi sredstvi 
prikazala gotovinska izplačila nastopajočim na prireditvi v 
skupnem znesku 754 tisoč SIT. Izplačilo ni bilo opravljeno na 
podlagi prejetih računov ali sklenjenih pogodb. Dajatve (davek, 
prispevki) niso bile obračunane in odvedene. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 22. člena ZPoIS 
pri izplačilih pravnim osebam ali zasebnikom in 114. člena Zakona 
o davčnem postopku pri izplačilih fizičnim osebam. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 3.341.760 SIT. 

***** 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, 
član računskega sodišča, l.r. 
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0 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije,(Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

JOŽEF HANČIK, DOBROVNIK 238, 9223 DOBROVNIK 

za kandidata madžarske narodne skupnosti: 

JOŽEF HANČIK 

in se je nanašala na: 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-23/00-9 

Ljubljana, 15. januar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNE_3iLL_?i££4  
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 
Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 
Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.oov.si/zrs/DOdatki/ 
hitri/od.html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, 
ki jo je revidiranec v zvezi z volilno kampanjo vodil in predložil za 
pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja3 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi višina delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je upravičena. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
ZVDZ - Zakon o volitvah v Državni zbor 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-23/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Ivan Tement, 
strokovni sodelavec. Revizija je potekala deloma pri organizatorju 
volilne kampanje, deloma v prostorih upravne enote Lendava in 
deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled se je pričel 
28.11.2000 in bil končan 24.12.2000. 

Za kandidata za poslanca madžarske narodne skupnosti, Jožefa 
Hančika, je volilno kampanjo v X. volilni enoti za volitve poslancev 
v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK organiziral Jožef 
Hančik, Dobrovnik 238, 9223 Dobrovnik (revidiranec). 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo', komisija X. 
volilne enote pa zapisnik2 o izidu volitev, iz katerega je razvidno, 
da Jožef Hančik ni bil izvoljen za poslanca v Državni zbor, si je pa 
pridobil pravico do delnega povračila stroškov za organiziranje in 
financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter 
pravočasnost pošiljanja poročil Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču. 

Organizator volilne kampanje mora v skladu z 18a. členom ZVolK 
enajsti dan pred dnevom volitev predložiti državnemu zboru 
vmesno poročilo o volilni kampanji. Ugotovljeno je bilo, da vmesno 
poročilo ni bilo posredovano Državnemu zboru. Vmesno poročilo 
je bilo posredovano samo Računskemu sodišču. 

Organizator volilne kampanje je dolžan najkasneje v tridesetih 
dneh po dnevu glasovanja predložiti Državnemu zboru'in 
Računskemu sodišču zaključno poročilo o volilni kampanji. 
Revidiranec je zaključno poročilo o volilni kampanji Računskem 
sodišču posredoval šele 7.12.2000, kar je 23 dni prepozno. 

Organizator volilne kampanje ni odprl posebnega žiro računa za 
volilno kampanjo. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
'Zapisnik X. volilne enote o izidu glasovanja za poslanca madžarske narodne 
skupnosti v Državni zbor na volitvah 15.10.2000 z dne, 21.10.2000. 

3 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

t 

Podlaga za prikazane podatke v zaključnem poročilu so 
verodostojne listine. 

S preizkušanjem podatkov v poročilih organizatorja volilne 
kampanje in s tem povezane dokumentacije, ki je bila predložena 
na vpogled, ni bilo odkritih nepravilnosti. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo pridobivanje sredstev za volilno 
kampanjo. 

Organizator volilne kampanje sredstev za izvedbo volilne 
kampanje ni zbral na posebnem volilnem žiro računu in stroškov 
volilne kampanje tudi ni poravnal s tega računa, kar je v nasprotju 
z 18. členom ZVolK. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 430.980 SIT. Organizator volilne kampanje 
ni presegel dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Organizator volilne kampanje - Jožef Hančik - je po drugem 
odstavku 21. člena ZVolK upravičen do povračila stroškov v 
znesku 30 SIT za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK in zapisniku X. volilne enote o izidu volitev, je 
Jožef Hančik dobil 1.773 glasov, kar pomnoženo s 30 SIT znaša 
53.190 SIT. Navedeni znesek je nižji od dejansko izkazanih 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki, navedeni v vmesnem poročilu, 
točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu, je 
razvidna iz Tabele 1. 

stroškov volilne kampanje v višini 53.197 SIT, zato je upravičen 
do delnega povračila stroškov v znesku 

53.190 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Organizator volilne kampanje ni odprl posebnega žiro računa 
za volilno kampanjo. 

- Organizator volilne kampanje sredstev za volilno kampanjo 
ni zbral na posebnem žiro računu, niti ni stroškov volilne 
kampanje poravnal izključno s tega računa. 
Vmesno poročilo ni bilo posredovano Državnemu zboru. 
Zaključno poročilo je bilo posredovano Računskemu sodišču 
23 dni prepozno. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 53.190 SIT. 

***** 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 

Tabela 1 
Izvleček zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje (Obrazec št. 2) 

Zap. 
Št. 

Opis 
Znesek 

v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 53.197 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 53.197 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 

zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni . 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje 
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računsko sodišče 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

kije bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

JOŽEF KOCON, NASELJE PREKMURSKE BRIGADE 29, 

9220 LENDAVA 

za kandidata madžarske narodne skupnosti: 

JOŽEF KOCON 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-24/00-9 

Ljubljana, 15. januar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKOM 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, httD://www.qov.si/zrs/podatki/ 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 

1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen., 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar je bil sestavljen ustrezni revizijski program. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, 
ki jo je organizator volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo 
vodil in predložil za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja3 oblikuje mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi višina delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je upravičena. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
ZVDZ - Zakon o volitvah v Državni zbor 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-24/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Ivan Tement, 
strokovni sodelavec. Revizija je potekala deloma pri organizatorju 
volilne kampanje, v prostorih upravne enote Lendava in deloma v 
prostorih Računskega sodišča. Pregled se je pričel 17. 11. 2000 
in bil končan 23.11. 2000. 

Za kandidata za poslanca madžarske narodne skupnosti, Jožefa 
Kocona, je volilno kampanjo v X. volilni enoti za volitve poslancev 
v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni kampanji 
(ZVolK) organiziral Jožef Kocon, Naselje prekmurske brigade 
29, 9220 Lendava (revidiranec). 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1, komisija X. 
volilne enote pa zapisnik2 o izidu volitev, po katerem Jožef Kocon 
ni bil izvoljen za poslanca v Državni zbor, je pa pridobil pravico do 
delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne 
kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter 
pravočasnost pošiljanja poročil Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču. 

Ugotovljeno je bilo, da je revidiranec dne 5.10.2000 v skladu z 
18a. členom ZVolK predložil Državnemu zboru vmesno poročilo 
o financiranju volilne kampanje, kopijo pa tudi Računskemu 
sodišču. 

V vmesnem poročilu je revidiranec navedel le, da na žiro računu 
št. 51900-000-0099270 »Za volilno kampanjo« kot samostojni 
neodvisni kandidat za volitve v DZ 2000, do 3.10.2000 ni imel 
nikakršnih stroškov za volilno kampanjo. 

Vmesno poročilo ni bilo sestavljeno v obliki, kot to predpisuje 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo. 

Prav tako je dne 17.10.2000, v predpisanem roku, v skladu z 19. 
členom ZVolK predložil Računskemu sodišču zaključno poročilo 
o volilni kampanji. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
2Zapisnik X. volilne enote o izidu glasovanja za poslanca madžarske narodne 
skupnosti v Državni zbor na volitvah 15.10.2000 z dne, 21.10.2000. 

3 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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V zaključnem poročilu je revidiranec navedel podatke o vplačilih 
in izplačilih za volilno kampanjo. Ravno tako kot vmesno poročilo, 
tudi zaključno poročilo ni bilo sestavljeno v predpisani obliki. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun (18. člen ZVolK). Na podlagi podatkov 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (APP) je Računsko 
sodišča ugotovilo, da je revidiranec dne 29.8.2000 odprl poseben 
žiro račun številka 51920-685-000-0099270, z oznako " Jožef 
Kocon - za volilno kampanjo". Poseben žiro račun je bil zaprt že v 
teku revizije. 

i 
Poseben žiro račun je organizator volilne kampanje pravočasno 
odpri in zapri. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki, navedeni v vmesnem poročilu, 
točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu, je 
razvidna iz Tabele 1.' 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 

Zap. 

št. 
Opis 

Znesek 

v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 70.000 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 70.000 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni _ 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje 

Na podlagi preizkušanja podatkov je bilo ugotovljeno, da so 
podlaga za prikazane podatke verodostojne listine. 

Sredstva na posebni račun je nakazal Jožef Kocon kot fizična 
oseba. 

S preizkušanjem podatkov v poročilih organizatorja volilne 
kampanje in s tem povezane dokumentacije, ki je bila predložena 
na vpogled, ni bilo odkritih nepravilnosti. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo financiranje volilne kampanje. 

Organizator volilne kampanje je vsa sredstva zbral in vse stroške 
volilne kampanje poravnal s posebnega žiro računa za volilno 
kampanjo, kot zahteva 18. člen ZVolK. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 430.980 SIT. Organizator volilne kampanje 
dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje ni presegel. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Organizator volilne kampanje - Jožef Kocon - je po drugem 
odstavku 21. člena ZVolK upravičen do povračila stroškov v višini 
30 SIT za dobljeni glas, ki pa ne sme presegati zneska porabljenih 
sredstev. 

Po poročilu RVK o izidu volitev in zapisniku X. volilne enote, je 
Jožef Kocon dobil 2.549 glasov, kar pomnoženo s 30 znaša 
76.470 SIT. 

Navedeni znesek je višji od dejansko porabljenih sredstev, zato 
je upravičen do delnega povračila stroškov v višini 

70.000 SIT. 
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3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Vmesno in končno poročilo nista bili posredovani v obliki 
predpisanega obrazca. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 70.000 SIT. 

***** 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

RAČUNSKO SODIŠČE DNE   
REPUBLIKE SLOVENIJE /& 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatoiju volilne kampanje: 

AVGUŠTIN KOLTAI, ČENTIBA 418/B, LENDAVA 

za kandidata madžarske narodne skupnosti: 

JANEZ SOMI 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE organizatorja volilne kampanje 
za redne volitve poslancev v državni zbor 

15.10.2000 

Številka: 1217-22/00-9 

Ljubljana, 15. januar 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 

* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

" Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.gov.si/zrs/DQdatki/ 
hitri/od.html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, 
ki jo je revidiranec v zvezi z volilno kampanjo vodil in predložil za 
pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja3 oblikuje mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi višina delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je upravičena. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
ZVDZ - Zakon o volitvah v Državni zbor 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-22/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Ivan Tement, 
strokovni sodelavec. Revizija je potekala deloma pri organizatorju 
volilne kampanje, v prostorih upravne enote Lendava in deloma v 
prostorih Računskega sodišča. Pregled se je pričel 1.12.2000 in 
bil končan 5.12.2000. 

Za kandidata za poslanca madžarske narodne skupnosti, Janeza 
Somija, je volilno kampanjo v X. volilni enoti za volitve poslancev 
v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni kampanji 
(ZVolK) organiziral Avguštin Koltai, Čentiba 418/B, Lendava 
(revidiranec). 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1, komisija X. 
volilne enote pa zapisnik2 o izidu volitev, po katerem Janez Somi 
ni bil izvoljen za poslanca v Državni zbor, je pa organizator volilne 
kampanje, Avguštin Koltai, pridobil pravico do delnega povračila 
stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje po 
drugem odstavku 21. člena ZVolK. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter 
pravočasnost pošiljanja poročil Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču. 

Vmesno poročilo o financiranju volilne kampanje ni bilo predloženo 
Državnemu zboru, kar je v nasprotju z 18a. členom ZVolK. Bilo pa 
je hkrati z zaključnim poročilom posredovano samo Računskemu 
sodišču. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
zaključno poročilo Državnemu zboru in Računskemu sodišču v 
predpisanem roku, t.j. najpozneje v tridesetih dneh po dnevu 
glasovanja, kot določa 19. člen ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila 
je bil 14.11.2000. Ugotovljeno je bilo, da zaključno poročilo ni bilo 
predloženo Državnemu zboru, Računskemu sodišču pa šele 
29.11.2000, kar je 15 dni prepozno. 

V poročilu ni navedena skupna višina zbranih sredstev za volilno 
kampanjo. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun (18. člen ZVolK). Na podlagi podatkov 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je Računsko 
sodišče ugotovilo, da revidiranec ni imel odprtega posebnega 
žiro računa za volilno kampanjo. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
2 Zapisnik X. volilne enote o izidu glasovanja za poslanca madžarske narodne 
skupnosti v Državni zbor na volitvah 15.10.2000 z dne, 21.10.2000. 

'■Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Na podlagi preizkušanja podatkov je bilo ugotovljeno, da so 
podlaga za prikazane podatke verodostojne listine. 

Stroške je poravnal Somi Janez z gotovino kot fizična oseba. 

S preizkušanjem podatkov v poročilu organizatorja volilne 
kampanje in s tem povezane dokumentacije, ki je bila predložena 
na vpogled, ni bilo odkritih nepravilnosti. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo pridobivanje sredstev za 
financiranje volilne kampanje. 

Organizator volilne kampanje ni vsa sredstva zbral in vse stroške 
volilne kampanje poravnal s posebnega žiro računa, kar je v 
nasprotju z 18. členom ZVolK. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 430.980 SIT. Organizator volilne kampanje 
dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje ni presegel. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki, navedeni v vmesnem poročilu, 
točni. 

Višina porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je organizator 
volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je razvidna iz 
Tabele 1. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Organizator volilne kampanje - Koltai Avgust - je po drugem 
odstavku 21. člena ZVolK upravičen do povračila stroškov v 
znesku 30 SIT za vsak dobljeni glas, ki pa ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK in zapisniku X. volilne enote o izidu volitev, je 
Janez Somi dobil 1.780 glasov, kar pomnoženo s 30 znaša 
53.400 SIT. 

Navedeni znesek je višji od dejansko porabljenih sredstev, zato 
je upravičen do delnega povračila stroškov v višini 

33.677 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

- Organizator volilne kampanje ni odprl posebnega žiro računa 
za volilno kampanjo. 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 

Zap. 

št. 
Opis 

Znesek 

v SIT 
1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo - 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 33.677 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 

mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje 
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Vmesno in zaključno poročilo ni bilo predloženo Državnemu 
zboru. 
Zaključno poročilo je bilo poslano Računskemu sodišču 15 
dni prepozno. 
V končnem poročilu ni navedena skupna višina zbranih 
sredstev za volilno kampanjo. 
Organizator volilne kampanje sredstev za volilno kampanjo 
ni zbral na posebnem žiro računu, niti ni stroškov volilne 
kampanje poravnal izključno s tega računa. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 33.677 SIT. 

***** 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom. 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

S 
POROČflO JE POSTALO DOKONČNO 

dne L 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

kije bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

za listo kandidatov: 

LDS LIBERALNA DEMOKJtACIJA SLOVENIJE 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-12/00-10 

Ljubljana, 15. januar 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 

* Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

" Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

* Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

' Povprečna plača l - VII 2000, httD://www.aov.si/zrs/podatki/ 
hitri/od.html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. Revizija je 
temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je organizator 
volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodil in predložil za 
pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodnimi 
standardi revidiranja2 oblikuje mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter ugotovi višina 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je 
upravičen organizator volilne kampanje. 

/ 
Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Gregor Golobič. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
LDS - Liberalna demokracija Slovenije 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-12/00-2, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedli Nataša 
Pečenko, revizijska sodelavka in Melita Matoz, revizijska 
asistentka. Pregled pri organizatorju volilne kampanje se je pričel 
17.11.2000 in bil končan 3.1.2001. 

Politična stranka LDS - Liberalna demokracija Slovenije je za 
redne volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu 
ZVolK, organizirala volilno kampanjo v osmih volilnih enotah za 
listo kandidatov LDS - Liberalna demokracija Slovenije. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo' o izidu volitev, 
po katerem je lista kandidatov LDS dosegla 36,21% glasov v 
državi in so ji pripadli mandati za poslance. S takim izidom 
glasovanja si je LDS, kot organizator volilne kampanje, pridobila 
pravico do delnega povračila stroškov za organiziranje volilne 
kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero se 
je preizkusilo: 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Vmesno in zaključno poročilo morata biti sestavljeni, kot je 
določeno z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Preverili smo 
skladnost poročila s predpisano obliko in ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. 

Organizator volilne kampanje mora v primeru, da je prenesel na 
posebni (volilni) žiro račun sredstva s katerega od svojih drugih 
računov, predložiti tudi poročilo o poslovanju prek računov, s 
katerih so bila sredstva prenesena, in sicer za obdobje šestih 
mesecev pred dnevom glasovanja (2. odstavek 19. člena ZVolK). 
Oblika poročila ni predpisana. Organizator volilne kampanje je 
predložil poročilo o poslovanju prek strankinega računa, s 
katerega so bila sredstva prenesena na poseben volilni račun. 

Organizator volilne kampanje mora predložiti zaključno poročilo 
Računskemu sodišču v predpisanem roku, t.j. najpozneje v 
tridesetih dneh po dnevu glasovanja, kot določa 19. člen ZVolK. 
Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. Organizator je 
predložil zaključno poročilo Računskemu sodišču v predpisanem 
roku dne 14.11.2000. 

Iz podatkov, ki nam jih je posredovala Agencija Republike Slovenije 
za plačilni promet je razvidno, da je organizator dne 28.8.2000 
odprl žiro račun št. 50101 -678-803164 z imenom LDS - VOLITVE 
2000. Poseben žiro račun je bil odprt pravočasno glede na 18. 
člen ZVolK, ki določa, da mora organizator odpreti račun najkasneje 
45 dni pred dnevom glasovanja. Organizator računa še ni zaprl, 
ker predpisani rok za zaprtje računa v teku revizije še ni potekel. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 

2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Preizkusili smo pravilnost izkazanih podatkov vmesnega in 
zaključnega poročila o volilni kampanji. 

Ugotovili smo, da so bili podatki v vmesnem poročilu pravilni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je 
razvidna iz Tabele 1. 

Tabela 1 
zvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje (obrazec št. 2) 

Zap. 
št. 

Opis 
Znesek 
v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 93.693.967 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 93.693.967 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 

povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 
2.480.000 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

15.000.000 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 

zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni 
0 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje. 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedel 
podatek o skupni višini zbranih in porabljenih sredstev do 
14.11.2000 v znesku 93.693.967 SIT. Z revizijo je bilo ugotovljeno, 
da je med porabljena sredstva zajet račun v višini 2.380 SIT, ki 
vsebinsko ne sodi med stroške volilne kampanje, obenem pa 
niso zajeti računi v skupni višini 501.981 SIT, ki bi morali biti 
evidentirani med stroški volilne kampanje. Nepravilnosti so 
opisane pod točko 2.3. 

Ker je prihajalo do poslovnih dogodkov na posebnem žiro računu 
tudi po datumu, ko je organizator volilne kampanje oddal poročilo, 
smo preverili poslovne dogodke in spremembe na posebnem 
žiro računu do konca leta 2000. Organizator volilne kampanje je 
do zaključka leta 2000 prejel in poravnal s posebnega žiro računa 
račune v skupni vrednosti 604.827 SIT. 

Na podlagi razkritih nepravilnosti in ob upoštevanju skupne 
vrednosti računov, ki so prispeli po oddaji poročila do konca leta 
2000, smo ugotovili, da je organizator volilne kampanje porabil 
sredstva v višini 94.798.395 SIT. 

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 17a. člena ZVolK mora 
organizator volilne kampanje izkazati tudi morebitne popuste ali 
oprostitve plačil. Organizator volilne kampanje je izkazal odobrene 
oprostitve plačil za opravljene tiskarske storitve v višini 59.500 
SIT. 

Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji, znaša 2.480.000 
SIT in je pravilno izkazana. 

V poročilu mora biti izkazana skupna višina odobrenih posojil, ki 
presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v 
Republiki Sloveniji. Organizator volilne kampanje je v poročilu 
izkazal posojilo v višini 15.000.000 SIT, najeto pri Dolenjski banki 
d.d., Novo mesto. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev 

S preizkušanjem podatkov zbranih sredstev za volilno kampanjo 
nismo odkrili odstopanj od predpisov, ki urejajo pridobivanje 
sredstev za volilno kampanjo. 

Pri preverjanju skladnosti poslovanja z 18. členom ZVolK smo 
ugotovili, da je organizator stroške volilne kampanje v skupni 
višini 501.981 SIT, evidentiral in plačal s svojega rednega žiro 
računa in ne s posebnega volilnega računa. Stroški se nanašajo 
na: 

posamezne račune v skupni višini 214.629 SIT, za katere je 
organizator volilne kampanje ugotovil, potem ko smo mu 
predložili račune v ponovno presojo, da so bili nepravilno 
uvrščeni med stroške rednega poslovanja in po vsebini sodijo 
med stroške volilne kampanje; 

- posamezne račune v višini 287.352 SIT, za katere 
ocenjujemo, da bi jih moral organizator volilne kampanje uvrstiti 
med stroške volilne kampanje. Stranka je v času trajanja 
volilne kampanje vabila na zbore stranke, na katerih je 
organizirala srečanja s kandidati stranke za poslance 
državnega zbora. V treh primerih vabilo za zbor ni bilo 
namenjeno zgolj članom, temveč širšemu krogu volivcev. S 
takim delovanjem stranka ni opravljala le redne dejavnosti, 
temveč je imela namen vplivati na volivce, zato tudi stroški 
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zborov niso zgolj stroški rednega delovanja stranke. V izračun 
nepravilnosti so zajeti le računi, iz katerih je razvidno, da se 
nanašajo na enega od zgoraj omenjenih zborov. Obstaja 
tveganje, da so lahko bili stroški izvedbe zborov višji. 

Z Vol K v 1. členu določa, da so volilna kampanja vsa politična 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih 
namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju o kandidatih 
za poslance državnega zbora. Volilna kampanja se lahko začne 
najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora 
najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 

Pri preverjanju porabljenih sredstev smo ugotovili, da je 
organizator volilne kampanje izkazal med porabljenimi sredstvi 
tudi strošek zahvale v višini 2.380 SIT, ki po vsebini ne sodi med 
stroške volilne kampanje. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 95.174.100 SIT, vključno z morebitnimi popusti 
in oprostitvami plačil po 17a. členu ZVolK. Organizator volilne 
kampanje dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje 
ni presegel. 

r 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila 21. člena ZVolK ima organizator volilne kampanje 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev 
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK o izidu volitev, je organizator volilne kampanje 
LDS dobil skupaj 390.797 glasov, kar pomnoženo s 60 SIT znaša 
23.447.820 SIT. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 

23.447.820 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

-Vsi stroški volilne kampanje niso bili poravnani s posebnega žiro 
računa, kar pomeni neskladje z 18. členom ZVolK. Razkrita višina 
sredstev, ki ni bila evidentirana med porabljenimi sredstvi in plačana 
s posebnega žiro računa znaša 501.981 SIT; 

V poročilu o volilni kampanji je bil izkazan strošek, ki se ne 
nanaša na volilno kampanjo v smislu 1., 2. in 17a. člena ZVolK, 
ker niso nastali v času volilne kampanje in njihov namen ni bil 
vplivanje na odločanje volivcev pri glasovanju v višini 2.380 SIT; 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 23.447.820 SIT. 

***** 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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0 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

JOZSEF MURSICS, GORNJI LAKOŠ 28,9220 LENDAVA 

za kandidata madžarske narodne skupnosti: 

JOZSEF MURSICS 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-25/00-9 

Ljubljana, 15. januar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNE 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 
Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 

* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 
Povprečna plača I - VII 2000, http://www.aov.si/zrs/DOdatki/ 
hitri/od.html: 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
ZVDZ - Zakon o volitvah v Državni zbor 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-25/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Ivan Tement, 
strokovni sodelavec. Revizija je potekala deloma pri organizatorju 
volilne kampanje in deloma v prostorih Računskega sodišča. 
Pregled se je pričel 21.11.2000 in bil končan 24.11.2000. 

Za kandidata za poslanca madžarske narodne skupnosti, Jčzsefa 
Mursicsa, je volilno kampanjo v X. volilni enoti za volitve poslancev 
v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni kampanji 
(ZVolK) organiziral Jdzsef Mursics, Gornji Lakoš 28, 9220 
Lendava (revidiranec). 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo', komisija X. 
volilne enote pa zapisnik2 o izidu volitev, po katerem kandidat 
Jozsef Mursics ni bil izvoljen za poslanca v Državni zbor, je pa 
pridobil pravico do delnega povračila stroškov za organiziranje in 
financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo; 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na izvedbo volilne kampanje, za 
kar je bil sestavljen ustrezni revizijski program. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu dokumentacije, ki jo je 
revidiranec v zvezi z volilno kampanjo vodil in predložil za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja3 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi višina delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je upravičena. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

Revidiranec Državnemu zboru ni posredoval vmesnega poročila, 
kot to določa 18a. člen ZVolK. 

Zaključno poročilo o volilni kampanji je bilo Računskemu sodišču 
posredovano 22.11.2000, kar je osem dni prepozno. 

Revidiranec za poročanje ni uporabil obrazca predpisanega z 
Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo. 

Revidiranec ni odprl posebnega žiro računa za volilno kampanjo, 
kot predpisuje 18. člen ZVolK. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo 
in zaključnega poročila o volilni 
popolnost in točnost predloženih 

točnost podatkov iz vmesnega 
kampanji. Preizkušena je bila 
poročil. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
'Zapisnik X. volilne enote o izidu glasovanja za poslanca madžarske narodne 
skupnosti v Državni zbor na volitvah 15.10.2000 z dne, 21.10.2000. 

'Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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Ugotovljeno je bilo, da revidiranec ni predložil vmesnega poročila. organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je 
razvidna iz Tabele 1. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 

Zap. 

št. 
Opis 

Znesek 

V SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo - 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo - 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni _ 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje 

1 

Iz zaključne poročila je razvidno, da revidiranec za izvedbo volilne 
kampanje ni imel stroškov. To je tudi ponovno potrdil med izvedbo 
revizije. Revidiranec je izjavil, da je sodeloval le na soočenjih z 
ostalimi kandidati v medijih, ki so bila organizirana za vse kandidate 
in brezplačno. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo financiranje volilne kampanje, 
saj ni zbral niti porabil nobenih sredstev. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 430.980 SIT. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Organizator volilne kampanje ni odprl posebnega žiro računa 
za volilno kampanjo. 
Državnemu zboru ni bilo predloženo vmesno poročilo. 

• Zaključno poročilo je bilo posredovano Računskemu sodišču 
8 dni prepozno. 
Zaključno poročilo ni bilo sestavljeno v predpisani obliki. 

Organizator volilne kampanje ni imel stroškov pri organiziranju 
volilne kampanje, zato tudi ni upravičen do povračila stroškov. 

2.4. Znesek delnega povračila stroškov volilne 
kampanje 

Organizator volilne kampanje - Jozsef Mursics - bi bil po drugem 
odstavku 21. člena ZVolK upravičen do povračila stroškov volilne 
kampanje v znesku 30 SIT za dobljeni glas. 

Po poročilu RVK in zapisniku komisije X. volilne enote o izidu 
volitev, je Jčzsef Mursics dobil 1.572 glasov, kar pomnoženo s 
30 predstavlja 47.160 SIT. Ker z volilno kampanjo ni imel stroškov, 
ni upravičen do povračila stroškov. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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§ 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNE. 4- 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

ANTON NONER, Tepanjski vrh 14/A, 

3210 SLOVENSKE KONJICE 

za listo kandidatov: 

SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-18/00-9 

Ljubljana, 15. januar 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

* Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.qov.si/zrs/podatki/ 
hitri/od.html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je 
organizator volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodil in 
predložil za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodnimi 
standardi revidiranja2 oblikuje mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter da se ugotovi 
višina delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega 
je upravičen organizator volilne kampanje. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
SMS - Stranka mladih Slovenije 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-18/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedla Jože Farič, 
višji revizijski sodelavec in Gizela Rubin, strokovna sodelavka. 
Vsa dejanja v nadzoru so bila v dogovoru z nadzorovano osebo 
izvedena v prostorih Računskega sodišča v obdobju med 
16.11.2000 in 22.12.2000. 

Anton Noner je za politično stranko Stranko mladih Slovenije za 
redne volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu 
ZVolK, organiziral volilno kampanjo v osmih volilnih enotah za 
listo kandidatov Stranka mladih Slovenije. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo' o izidu volitev, 
po katerem je lista kandidatov SMS dosegla 4,33% glasov v 
državi in so ji pripadli mandati za poslance. S takim izidom 
glasovanja si je Anton Noner, kot organizator volilne kampanje, 
pridobil pravico do delnega povračila stroškov za organiziranje 
volilne kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ni 
bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Preverjalo se je tudi, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na posebni (volilni) žiro račun sredstva s katerega 
od svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena in sicer poročilo za 
obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja (2. odstavek 
19. člena ZVolK). Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
zaključno poročilo Računskemu sodišču v predpisanem roku, t.j. 
najpozneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja, kot določa 19. 
člen ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo zaključno poročilo predloženo 
Računskemu sodišču 15.11.2000, kar pomeni, da zaključno 
poročilo ni bilo predloženo v predpisanem roku. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun (18. člen ZVolK). Na podlagi podatkov 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je Računsko 

1 Poročilo o Izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 

1 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAl (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAl, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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sodišče ugotovilo, da je bil dne 30.08.2000 odprt žiro račun št. 
50100-678-803190 z imenom Stranka mladih Slovenije »Za volilno 
kampanjo 2000«. Poseben žiro račun je bil odprt pravočasno 
(najkasneje 45 pred dnevom glasovanja), zaprt pa še ni bil, ker v 
teku revizije še ni potekel rok za zaprtje. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedel 
podatek o skupni višini zbranih in porabljenih sredstev do 
14.11.2000 v znesku 10.272.600 SIT In 9.991.400 SIT. 

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je organizator v zaključnem poročilu 
nepravilno prikazal višino porabljenih sredstev za 2.032.258 SIT, 
in sicer: 

a) preveč za 202.405 SIT, kar predstavlja: 
1. stroške najemnine izven časovnega okvirja volilne 

kampanje v višini 133.817 SIT (2 primera), 
2. stroške najema računalniške opreme izven časovnega 

okvirja volilne kampanje v višini 35.230 SIT (1 primer), 
3. stroške pisarniškega materiala, ki ga je dobavitelj odpremil 

07.11.2000 v višini 32.272 SIT (1 primer) in 
4. gotovino v blagajni v višini 1.086 SIT. 

b) premalo za 2.234.663 SIT, kar predstavlja: 
1. odobrene popuste v višini 2.207.103 SIT (13 primerov) in 
2. premalo izkazane stroške v višini 27.560 SIT (2 primera). 

Pravilna višina stroškov volilne kampanje, ki vsebujejo tudi 
odobrene popuste, do 15.11.2000 tako znaša 12.023.658 SIT. 

Ker pa je prihajalo do poslovnih dogodkov na posebnem žiro 
računu tudi po tem datumu, smo opravili preveritev poslovnih 
dogodkov in sprememb na posebnem žiro računu. Za obdobje do 
10.12.2000 se je skupna višina porabljenih sredstev povečala za 
5.597 SIT. Tako so znašala do navedenega datuma zbrana 

in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki, navedeni v vmesnem poročilu, 
točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je 
razvidna iz Tabele 1. 

sredstva 12.479.703 SIT, porabljena sredstva pa 9.822.152 SIT, 
oz. z vštetimi odobrenimi popusti 12.029.255 SIT. 

Preverjalo se je, ali je organizator volilne kampanje pravilno izkazal 
morebitne popuste ali oprostitve plačil (tretji in četrti odstavek 
17a. člena ZVolK). Organizator volilne kampanje ni pravilno izkazal 
odobrenih popustov in oprostitev plačil v višini 2.207.103 SIT. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno 
plačo na delavca v Republiki Sloveniji. Podatki v poročilu so točno 
navedeni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v Republiki Sloveniji. Organizator volilne kampanje ni 
prejel nobenega posojila. Podatki v poročilu niso točni, ker je bil 
kredit odobren SMS in nakazan na njen redni žiro račun. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupnem znesku 
odloženih plačil, če višina plačila presega znesek iz prve točke 
poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni. Podatki v poročilu so 
točno navedeni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o poslovanju prek 
računa, s katerega so bila sredstva prenesena na posebni račun 
in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 
Podatki v poročilu so točno navedeni. 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje (obrazec št. 2) 

Zap. 
št. 

Opis 
Znesek 
v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 10.272.600 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 9.991.400 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

- 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

9.000.000 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 

zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni 
- 

6 Prenesena sredstva iz drugih žiro računov stranke 8.300.000 

Vir: Za djučno poročilo organizatorja volilne kampanje. 
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2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z 2 Pol S in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri pridobivanju sredstev za volilno 
kampanjo. 

Organizator volilne kampanje ima še za 27.560 SIT neporavnanih 
obveznosti. Rok za zaprtje posebnega žiro računa je do 
15.01.2000. Na dan 20.11.2000, to je dan zadnje spremembe na 
žiro računu, je bilo na posebnem žiro računu za volilno kampanjo 
275.603 SIT ter 1.086 SIT gotovine v blagajni. 

19d. člen ZVolK določa, da mora organizator volilne kampanje, ki 
ni politična stranka, morebitni presežek zbranih sredstev nameniti 
v humanitarne namene. Računsko sodišče je ugotovilo, da 
presežek zbranih sredstev znaša 450.448 SIT. V teku revizije 
presežek zbranih sredstev še ni bil nakazan v humanitarne 
namene. 

• Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 95.174.100 SIT, vključno z morebitnimi popusti 
in oprostitvami plačil po 17a. členu ZVolK. Organizator volilne 
kampanje ni presegel dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne 
kampanje. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila 21. člena ZVolK ima organizator volilne kampanje 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev 
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK o izidu volitev, je organizator volilne kampanje 
SMS dobil skupaj 46.719 glasov, kar pomnoženo s 60 znaša 
2.803.140 SIT. 

Navedeni znesek je nižji od porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo, zato je organizator upravičen do delnega povračila v 
višini 

2.803.140 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Zaključno poročilo je bilo predloženo Računskemu sodišču 
en dan prepozno. 
V zaključnem poročilu je nepravilno prikazana višina 
porabljenih sredstev za 2.032.259 SIT. 
V zaključnem poročilu niso pravilno izkazani odobreni popusti 
in oprostitve plačil v višini 2.207.103 SIT. 
V zaključnem poročilu so podatki o odobrenih posojilih v višini 
9.000.0000 SIT napačni, ker kredit ni bil odobren organizatorju 
volilne kampanje. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 2.803.140 SIT. 

***** 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNF K. 

(- 9 ŽIL. 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

NOVA SLOVENIJA - krščanska ljudska stranka 

za listo kandidatov: 

N.Si - NOVA SLOVENIJA - krščanska ljudska stranka 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

9 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 1217-13/00-12 

Ljubljana, 15. januar 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 
Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 

* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

* Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, htt d ://w ww. ao v. si/z rs/podatki/ 
hitri/od.html: 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
N.Si - NOVA SLOVENIJA - krščanska ljudska stranka 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-13/00-2, je bil izdan 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedli Mateja Lušin 
Zobec, strokovna sodelavka in Jerneja Vrabič, revizijska 
asistentka. Revizija je potekala deloma pri organizatorju volilne 
kampanje in deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled pri 
organizatorju volilne kampanje se je pričel 20.11.2000 in bil končan 
22.12.2000. 

Politična stranka N.Si - NOVA SLOVENIJA - krščanska ljudska 
stranka je za redne volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, 
v smislu ZVolK, organizirala volilno kampanjo v osmih volilnih 
enotah za listo kandidatov N.Si - NOVA SLOVENIJA - krščanska 
ljudska stranka. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo' o izidu volitev, 
po katerem je lista kandidatov N.Si dosegla 8,76 % glasov v 
državi in so ji pripadli mandati za poslance. S takim izidom 
glasovanja si je N.Si - NOVA SLOVENIJA - krščanska ljudska 
stranka, kot organizatorka volilne kampanje (v nadaljevanju 
organizator volilne kampanje), pridobila pravico do delnega 
povračila stroškov za organiziranje volilne kampanje po prvem 
odstavku 21. člena ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je bilo izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. Revizija je 
temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je organizator 
volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodil in predložil za 
pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodnimi 
standardi revidiranja2 oblikuje mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter da se ugotovi 
višina delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega 
je upravičen organizator volilne kampanje. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Marko Štrovs. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali sta vmesno in zaključno poročilo vsebovala 
vse podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o 
obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo. Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Preverjalo se je tudi, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na posebni (volilni) žiro račun sredstva s katerega 
od svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena in sicer poročilo za 
obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja (2. odstavek 
19. člena ZVolK). Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Organizator volilne kampanje je predložil zaključno poročilo 
Računskemu sodišču 14.11.2000.19. člen ZVolK določa, da mora 
organizator predložiti poročilo najpozneje v tridesetih dneh po 
dnevu glasovanja, kar pomeni, da je bil zadnji dan za oddajo 
poročila 14.11.2000. Ugotovili smo, da je organizator predložil 
zaključno poročilo Računskemu sodišču v predpisanem roku. 

Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet smo ugotovili, da je organizator 21.8.2000 odprl žiro račun 
št. 50100-678-803101 z imenom Nova Slovenija - krščanska 
ljudska stranka. Račun je bil odprt pravočasno glede na 18. člen 
ZVolK, ki določa, da mora organizator odpreti poseben žiro račun 
najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja, kar je pomenilo 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 

2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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najpozneje 31.8.2000. Predpisani rok za zaprtje računa je 
najpozneje 15.1.2001. Organizator računa še ni zaprl, ker 
predpisani rok za zaprtje v teku revizije še ni potekel. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Preizkusili smo pravilnost izkazanih podatkov iz vmesnega in 
zaključnega poročila o volilni kampanji. 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu izkazal 
40.885.908 SIT zbranih in 52.744.701 SIT porabljenih sredstev 
na dan 10.11.2000. 

Pri preskušanju pravilnosti izkazovanja porabljenih in zbranih 
sredstev smo razkrili, da je organizator volilne kampanje v 
nekaterih primerih nepravilno evidentiral poslovne dogodke. 
Ugotovljene so bile naslednje nepravilnosti: 
- nepravilno evidentiranje vračila sredstev v višini 117.800 SIT, 

nepravilno evidentiranje prispevka za volilno kampanjo v višini 
29.679 SIT, 
nepravilno evidentiranje stroškov kredita v višini 120.000 SIT. 

Zaradi navedenih nepravilnosti pri evidentiranju so bila v poročilu 
previsoko izkazana porabljena sredstva za 120.000 SIT in zbrana 
sredstva za 88.121 SIT. Na izkazano višino zbranih in porabljenih 
sredstev so vplivale tudi nepravilnosti ugotovljene pri preskušanju 
upoštevanja predpisov pri financiranju volilne kampanje, ki so 
opisane v točki 2.3 tega poročila. 

Ker je prihajalo do poslovnih dogodkov na posebnem žiro računu 
tudi po oddaji poročila, smo opravili preveritev poslovnih dogodkov 
in sprememb na posebnem žiro računu za obdobje do 10.12.2000. 
Skupna višina porabljenih sredstev se je povečala za 185.945 
SIT in zbranih sredstev za 8.336.000 SIT. Na dan 10.12.2000 je 
imel organizator volilne kampanje 6.197.490 SIT odprtih 
obveznosti. 

Preverjalo se je, ali je organizator volilne kampanje pravilno izkazal 
morebitne popuste ali oprostitve plačil (tretji in četrti odstavek 
17a. člena ZVolK). Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Podatki o skupni višini prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji, o 
skupni višini odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji in o skupnem 

Ugotovili smo, da so bili izkazani podatki v vmesnem poročilu 
pravilni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu, je 
razvidna iz Tabele 1. 

znesku odloženih plačil, če višina plačila presega znesek iz prve 
točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni, so bili v poročilu 
točno navedeni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o poslovanju prek 
računa, s katerega so bila sredstva prenesena na posebni račun, 
in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 
Podatki v poročilu so bili točni. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Preizkušalo se je, ali je organizator volilne kampanje pridobil in 
porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo ni bilo odkritih 
odstopanj od predpisov, ki urejajo pridobivanje sredstev za volilno 
kampanjo. 

Ugotovljeno je bilo, da so v nekaterih primerih kandidati poravnali 
stroške volilne kampanje neposredno s svojimi sredstvi in ne 
preko posebnega žiro računa, čeprav je organizator volilne 
kampanje z navodili pred začetkom volilne kampanje, opozoril 
vse kandidate in predsednike občinskih odborov, da se morajo 
vsi prispevki zbrati na posebnem žiro računu in vsi računi 
poravnati s tega žiro računa. Navedeno pomeni kršenje 18. člena 
ZVolK, ki določa, da mora organizator volilne kampanje vsa 
finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali 
fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem 
žiro računu in vse stroške volilne kampanje poravnati izključno s 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje (obrazec št. 2) 

Zap. 
št. 

Opis Znesek 
v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 40.885.908 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 52.744.701 

3 

Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 

povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 2.550.000 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 

mesečno plačo na delavca v RS za to leto 0 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 1. 
točke poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni 0 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje. 
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tega žiro računa. Skupno razkrit znesek stroškov, ki niso bili 
poravnani s posebnega žiro računa, je znašal 200.882 SIT. Od 
tega so bili računi v višini 75.575 SIT evidentirani, neevidentirani 
pa so bili računi v višini 125.307 SIT, ki smo jih pridobili od medijev 
in se nanašajo na stroške oglaševanja. Zbrana sredstva so bila 
prenizko izkazana za 200.882,25 SIT. 

ZVolK v 1. členu določa, da so volilna kampanja vsa politična 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih 
namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju o kandidatih 
za poslance državnega zbora. Volilna kampanja se lahko začne 
najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora 
najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Podrobno je vrsta 
stroškov volilne kampanje navedena v 17a. členu istega zakona: 

stroški tiskanja in razobešanja plakatov, 
stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih 
glasilih, 

- stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov, 
stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega 
materiala, ki se pošilja neposredno volivcem. 

Pri preverjanju porabljenih sredstev po posameznih vrstah 
stroškov smo ugotovili, da je organizator volilne kampanje izkazal 
med porabljenimi sredstvi naslednje stroške, ki se ne nanašajo 
na volilno kampanjo v smislu 1., 2. in 17a. člena ZVolK: 

stroške objave vabil na srečanja članov pred začetkom volilne 
kampanje v višini 13.500 SIT, 

- stroške zahval volivcem po volitvah v višini 143.268 SIT in 
stroške gostinskih storitev po volitvah v višini 8.500 SIT. 

Porabljena sredstva so bila zato izkazana previsoko za skupaj 
165.268 SIT. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 95.174.100 SIT, vključno z morebitnimi popusti 
in oprostitvami plačil po 17a. členu ZVolK. Na podlagi razkritih 
nepravilnosti pri evidentiranju in nepravilnosti pri financiranju volilne 
kampanje ter ob upoštevanju poslovnih dogodkov po oddaji 
zaključnega poročila do zaključka revizije oziroma do 10.12.2000 
je bilo ugotovljeno, da so znašala zbrana sredstva 49.334.668 
SIT in porabljena sredstva 52.770.685 SIT. Organizator volilne 
kampanje dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje 
ni presegel. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila 21. člena ZVolK ima organizator volilne kampanje 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev 
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK o izidu volitev, je organizatorka volilne kampanje 
N.Si - NOVA SLOVENIJA - krščanska ljudska stranka dobila 
skupaj 94.661 glasov, kar pomnoženo s 60 SIT znaša 5.679.660 
SIT. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 

5.679.660 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

- Vsa finančna sredstva za financiranje volilne kampanje niso 
bila zbrana na posebnem računu in vsi stroški niso bili 
poravnani s posebnega žiro računa, kar pomeni kršitev 18. 
člena ZVolK. Razkrita višina sredstev, ki ni bila zbrana in 
porabljena s posebnega žiro računa je znašala 200.882 SIT. 
V poročilu o volilni kampanji so bili izkazani nekateri stroški, ki 
se ne nanašajo na volilno kampanjo v smislu 1., 2. in 17a. 
člena ZVolK, ker niso nastali v času volilne kampanje in njihov 
namen ni bil vplivanje na odločanje volivcev pri glasovanju. 
Višina teh stroškov je znašala 165.268 SIT. 
Nepravilnosti pri evidentiranju poslovnih dogodkov, ki so se 
nanašali na zbrana in porabljena sredstva (točka 2.2). 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 5.679.660 SIT. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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8 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Ziakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

kije bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

MARIA POZSONEC, Dolga vas 4/c, 9220 Lendava 

za kandidata madžarske narodne skupnosti: 

MARIA POZSONEC 

in seje nanašala na: 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-21/00-10 

Lj ubij ana, 15. j anuar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNIF 'bi. I tOOA  
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 

* Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 
Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 

* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

* Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.oov.si/zrs/podatki/ 
hitri/od. html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 

1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, 
ki jo je revidiranka v zvezi z volilno kampanjo vodila in predložila 
za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja3 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi višina delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je upravičena. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
ZVDZ - Zakon o volitvah v Državni zbor 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-21/00-1 je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Ivan Tement, 
strokovni sodelavec. Revizija je potekala deloma pri organizatorki 
volilne kampanje, v prostorih upravne enote Lendava in deloma v 
prostorih Računskega sodišča. Pregled se je pričel 17.11.2000 in 
bil končan 23.11.2000. 

Za kandidatko za poslanko madžarske narodne skupnosti, Mcirio 
Pozsonec, je volilno kampanjo v X. volilni enoti za volitve poslancev 
v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni kampanji 
(ZVolK) organizirala Mžria Pozsonec, Dolga vas 4/c, 9220 
Lendava (revidiranka). 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1, komisija X. 
volilne enote pa zapisnik2 o izidu volitev, po katerem je bila 
kandidatka madžarske narodnosti Mšria Pozsonec izvoljena za 
poslanko Državnega zbora. S tem si je organizatorka volilne 
kampanje, pridobila pravico do delnega povračila stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje po ZVolK. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter 
pravočasnost pošiljanja poročil Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču. 

Preverilo se je, ali je organizatorka volilne kampanje predložila 
vmesno poročilo Državnemu zboru v predpisanem roku, t.j. enajsti 
dan pred dnevom volitev, kot določa 18a. člen ZVolK. Vmesno 
poročilo je bilo Državnemu zboru predloženo 20.11.2000, 47 dni 
prepozno. 

Dne 15.11.2000 je revidiranka predložila Računskemu sodišču 
prošnjo za refundacijo stroškov v zvezi z volilno kampanjo s 
prilogami, (fotokopije volilnega izida in fotokopije računov v zvezi 
s stroški organizacije volilne kampanje). Iz prošnje so sicer razvidni 
stroški volilne kampanje, niso pa razvidni podatki o zbranih in 
porabljenih sredstvih. Revidiranka je zaključno poročilo v skladu 
z določili Odredbe o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo predložila Računskemu sodišču 
20.11.2000. 

Zaključno poročilo je bilo predloženo en dan prepozno, vendar ni 
vsebovalo potrebnih podatkov, ki jih zahteva Odredba o obrazcih 

1 Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
'Zapisnik X. volilne enote o izidu glasovanja za poslanca madžarske narodne 
skupnosti v Državni zbor na volitvah 15.10.2000 z dne, 21.10.2000. 

3 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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poročil o zbranih in porabljenih sredstev. Poročilo je bilo na ustrezen 
način dopolnjeno v teku revizije, 20.11.2000. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
(do 31.8.2000) odprl poseben žiro račun (18. člen ZVolK). 

Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet (APP) se je ugotovilo, da je bil žiro račun št.: 51920-685- 
000-0099335, z oznako " Maria Pozsonec - za volilno kampanjo", 
odprt dne 5.9.2000. 

Poseben žiro račun ni bil odprt pravočasno (najkasneje 45 pred 
dnevom glasovanja), ampak 5 dni prepozno. 

Poseben žiro račun je bil pri APP zaprt v z zakonom predpisanem 
roku. 

Podlaga za prikazane podatke v zaključnem poročilu so 
verodostojne listine. 

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da so bila zbrana sredstva za 
financiranje volilne kampanje v višini 352.000 SIT, kar je za 3.028 
SIT več, kot pa je revidiranka prikazala v zaključnem poročilu. 

Poraba sredstev za volilno kampanjo je bila v višini 348.972 SIT. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizatorka volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo pridobivanje sredstev za volilno 
kampanjo. 

Organizatorka volilne kampanje je vsa sredstva zbrala in vse 
stroške volilne kampanje poravnala s posebnega žiro računa za 
volilno kampanjo, kot zahteva 18. člen ZVolK. 

Stroški organizatorke volilne kampanje za izvedbo volilne 
kampanje ne bi smeli presegati 430.980 SIT. Organizatorka volilne 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki navedeni v vmesnem poročilu, 
točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je 
razvidna iz Tabele 1. 

kampanje ni presegla dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne 
kampanje. 

Presežek zbranih sredstev v višini 3.028 SIT je revidiranka v 
skladu z 19d. členom ZVolK nakazala občinski organizaciji 
Rdečega križa Lendava. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Organizatorka volilne kampanje - Maria Pozsonec - je po tretjem 
odstavku 21. člena ZVolK upravičena do povračila stroškov v 
znesku 60 SIT za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme preseči višine porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK in zapisniku X. volilne enote o izidu volitev, je 
kandidatka madžarske narodne skupnosti Maria Pozsonec dobila 
2.910 glasov, kar pomnoženo s 60 predstavlja 174.600 SIT. 

Navedeni znesek je nižji od porabljenih sredstev v višini 348.973 
SIT za volilno kampanjo, zato je upravičena do delnega povračila 
stroškov v višini 

174.600 SIT. 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorke volilne kampanje (Obrazec št. 2) 

Zap. 
Št. 

Opis 
Znesek 
v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 348.972 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 348.972 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni _ 

Vir: Zaključno poročilo organizatorke volilne kampanje 
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3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorki volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Posebni žiro račun za volilno kampanjo je bil odprt 5 dni 
prepozno. 

- Vmesno poročilo je bilo predloženo Državnemu zboru 47 dni 
prepozno. 
Zaključno poročilo je bilo predloženo 1 dan prepozno. 
V zaključnem poročilu je organizatorka volilne kampanje 
premalo izkazala višino zbranih sredstev v višini 3.027 SIT. 

Organizatorka volilne kampanje je upravičena do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 174.600 SIT. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom. 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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5 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS. št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

za listo kandidatov: 

SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-17/00-8 

Ljubljana, 15. januar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNE 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

* Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.oov.si/zrs/podatki/ 
hitri/od.html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-17/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila so revizijo izvedle Orijana 
Osolnik, višja strokovna sodelavka, Marija Miklič Ogrin, revizijska 
sodelavka in Romana Novak, revizijska asistentka. Revizija je 
potekala deloma pri organizatorju volilne kampanje in deloma v 
prostorih Računskega sodišča. Pregled se je pričel 20.11.2000 in 
bil končan 21.12.2000. 

Politična stranka SLS+SKD Slovenska ljudska stranka 
(revidiranec) je za redne volitve poslancev v Državni zbor, 
15.10.2000, v smislu ZVolK, organizirala volilno kampanjo v osmih 
volilnih enotah za listo kandidatov SLS+SKD Slovenska ljudska 
stranka. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1 o izidu volitev, 
po katerem je lista kandidatov SLS+SKD dosegla 9,53% glasov v 
državi. S takim izidom glasovanja si je SLS+SKD, kot organizator 
volilne kampanje, pridobila pravico do delnega povračila stroškov 
za organiziranje volilne kampanje po prvem odstavku 21. člen 
ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, 
ki jo je organizator volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo 
vodil in predložil za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja2 oblikuje mnenje o zaključnem 
poročilu organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter ugotovi višina 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je 
upravičen organizator volilne kampanje. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Janez Podobnik. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

2.1.1. Odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Organizator volilne kampanje SLS+SKD Slovenska ljudska 
stranka je za volilno kampanjo v letu 2000 odprl pri Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana (v nadaljevanju 
APP)žiro račun3 z oznako SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka. 
Poleg tega računa, je imel organizator, za volilno kampanjo 2000, 
odprtih še 44 posebnih podračunov "679", ki so se glasili na 
strankine organe (občinske in mestne odbore). 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun (18. člen ZVolK). Na podlagi podatkov 
APP" je bilo ugotovljeno, da osem posebnih žiro računov ni bilo 
odprtih pravočasno (najkasneje 45 pred dnevom glasovanja). 

V18. členu ZVolK je določeno, da mora organizator volilne kampanje 
odpreti poseben žiro račun z oznako »za volilno kampanjo« 
najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja. Navesti mora tudi 
volitve, za katere organizira volilno kampanjo. Vsa finančna 
sredstva, namenjena za financiranje volilne kampanje, mora zbrati 
na tem posebnem računu. Vse stroške volilne kampanje mora 
poravnavati izključno s tega žiro računa. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 

2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
3Žiro račun št. 50100-678-803138. 
'Dopis APP, št. 500-13/00, z dne 25.10.2000. 
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Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 18. člena ZVolK, 
ker je volilno kampanjo financiral preko 45 posebnih žiro računov. 

Vsi računi še niso bili zaprti, ker v teku revizije še ni potekel rok 
za zaprtje. 

2.1.2. Formalna pravilnost predloženih poročil 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

Ugotovljeno je bilo, da zbirno zaključno poročilo ne navaja nazivov 
in naslovov pravnih in fizičnih oseb, ki so odobrila odlog plačil. 
Zaključna poročila posameznih občinskih in mestnih odborov pa 
te podatke vsebujejo. 

Preverjalo se je tudi, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na poseben (volilni) žiro račun sredstva s katerega 
od svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena in sicer poročilo za 
obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja (2. odstavek 
19. člena ZVolK). Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
zaključno poročilo Računskemu sodišču v predpisanem roku, t. 
j. najpozneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja, kot določa 
19. člen ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. 

Ugotovljeno je bilo, da je revidiranec predložil Računskemu 
sodišču zaključna poročila za 43 volilnih računov in zbirno 
zaključno poročilo dne 14.11.2000. Zaključna poročila za dva 
volilna računa nista bila predložena v predpisanem roku, temveč 
naknadno v teku revizije. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
vmesno poročilo Državnemu zboru v predpisanem roku, t.j. enajsti 
dan pred dnevom volitev, kot določa 18a. člen ZVolK. 

Ugotovljeno je bilo, da revidiranec ni predložil Državnemu zboru 
vseh vmesnih poročil o financiranju volilne kampanje v 
predpisanem roku. Naknadno oz. v teku revizije je revidiranec 
predložil vmesna poročila za tri občinske odbore. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

2.2.1. Zbirno vmesno poročilo 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v vmesnem poročilu je 
razvidna iz Tabele 1. 

Tabela 1 
Izvleček iz zbirnega vmesnega poročila organizatorja volilne kampanje (Obrazec št. 1) 

Zap. 
št. Opis Znesek v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 16.472.600 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 14.369.508 

Vir: Zbirno vmesno poročilo organizatorja volilne kampanje. 

Na podlagi predložene in pregledane dokumentacije je bila 
ugotovljena razlika tako pri zbranih kot tudi pri porabljenih 
sredstvih. 

V vmesnem poročilu o volilni kampanji so bila izkazana zbrana 
sredstva v višini 16.472.600 SIT. Iz pregledane dokumentacije je 
bilo razvidno, da je bilo do 30.9.2000 zbranih 17.672.600 SIT, kar 
je razvidno tudi iz knjigovodske evidence. Razliko 1.200.000 SIT 
predstavljajo neupoštevana nakazila pri posameznih občinskih 
odborih. 

V vmesnem poročilu o volilni kampanji so bila izkazana porabljena 
sredstva v znesku 14.369.508 SIT. Iz pregledane dokumentacije 
je razvidno, da je bilo do 30.9.2000 porabljenih 14.188.427 SIT, 
kar je razvidno tudi iz knjigovodske evidence. 

2.2.2. Zbirno zaključno poročilo 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je 
razvidna iz Tabele 2. 
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Tabela 2 
Izvleček iz zbirnega zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje (obrazec št. 2) 

Zap. 

št. Opis Znesek v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 75.037.650 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 93.804.977 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 

povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 2.200.000 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno 

povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 0 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega 
znesek zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni 6.130.018 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje. 

Zbirno zaključno poročilo revidiranca predstavlja zbir zaključnih 
poročil posameznih občinskih in mestnih odborov SLS+SKD. 

Organizator volilne kampanje je v zbirnem zaključnem poročilu 
navedel podatek o skupni višini zbranih in porabljenih sredstev 
do dneva izdelave poročila. 

V zbirnem poročilu so bila izkazana zbrana sredstva v višini 
75.037.650 SIT. Na podlagi predložene dokumentacije je bila 
ugotovljena višina zbranih sredstev v znesku 74.746.171 SIT. 

V zbirnem poročilu so bila izkazana porabljena sredstva v višini 
93.804.977 SIT. Na podlagi predložene dokumentacije je bila 
ugotovljena višina zbranih sredstev v znesku 93.285.299 SIT. 

Preverjalo se je, ali je organizator volilne kampanje pravilno izkazal 
morebitne popuste ali oprostitve plačil (tretji in četrti odstavek 
17a. člen ZVolK). V svojih evidencah organizator volilne kampanje 
ne izkazuje odobrenih popustov ali oprostitev plačil. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno 
plačo na delavca v Republiki Sloveniji. 

Ugotovljeno je bilo, da v poročilu ni bil zajet prispevek fizične 
osebe v znesku 1.000.000 SIT, ki je bil nakazan na poseben 
volilni račun OO Maribor. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v Republiki Sloveniji. Z revizijskim preizkušanjem 
navedenih podatkov in s tem povezane dokumentacije, ki je bila 
predložena v pregled, ni bilo odkritih nepravilnosti. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri pridobivanju sredstev za 
financiranje volilne kampanje. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 95.174.100 SIT, vključno z morebitnimi popusti 
in oprostitvami plačil po 17a. členu ZVolK. Ugotovljeni stroški ne 
presegajo dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje 
organizatorja volilne kampanje. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila 21 .člena ZVolK ima organizator volilne kampanje 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev 
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK o izidu volitev, je revidiranec SLS+SKD dobil 
skupaj 102.817 glasov, kar pomnoženo s 60 SIT znaša 6.169.020 
SIT. 

Navedeni znesek je nižji od porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo, zato je upravičen do delnega povračila v višini 

6.169.020 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 
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Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 18. člena 
ZVolK, ker je volilno kampanjo financiral preko 45 posebnih 
žiro računov. Osem posebnih računov ni bilo odprtih 
pravočasno. 
Zaključna in vmesna poročila za določene volilne račune niso 
bila predložena v predpisanem roku, temveč naknadno v 
teku revizije; 
Podatki v vmesnem in v zaključnem poročilu o volilni kampanji 
niso bili izkazani pravilno. V zbirnem vmesnem poročilu so 
bila zbrana sredstva izkazana prenizko za 1.200.000 SIT, 
porabljena sredstva pa za 181.081 SIT previsoko. V zbirnem 
zaključnem poročilu so bila zbrana sredstva izkazana 
previsoko za 291.479 SIT, porabljena sredstva za 519.678 
SIT previsoko in skupna višina prejetih prispevkov, ki 

presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v 
RS za to leto za 1.000.000 SIT prenizko. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 6.169.020 SIT. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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RAČUNSI^SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 

za listo kandidatov: 

SDS SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-15/00-9 

t 
1 

Ljubljana, 15. januar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNF 31 lODA 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 

* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor ZVDZ (Uradni list RS, št. 44/ 
92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 

* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 

* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.aov.si/zrs/DOdatki/ 
hitri/od. html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-15/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedli Felicita Šalej, 
strokovna sodelavka in Jelka Zimšek, revizijska sodelavka. 
Revizija je potekala deloma pri organizatorju volilne kampanje in 
deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled pri organizatorju 
volilne kampanje se je pričel 20.11.2000 in končal 22.12.2000. 

Politična stranka Socialdemokratska stranka Slovenije je za redne 
volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK 
organizirala volilno kampanjo v osmih volilnih enotah za listo 
kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije. 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo' o izidu volitev, po 
katerem je lista kandidatov SDS dosegla 15,80% glasov in so ji 
pripadli mandati za poslance. S takim izidom glasovanja si je 
SDS, kot organizator volilne kampanje, pridobila pravico do 
delnega povračila stroškov za organiziranje volilne kampanje po 
prvem odstavku 21. člena ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je bilo izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je 
organizator volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodil in 
predložil za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodnimi 
standardi revidiranja2 oblikuje mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter ugotovi višina 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je 
upravičen organizator volilne kampanje. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Dušan Strnad. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ni 
bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Preverjalo se je tudi, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na posebni (volilni) žiro račun sredstva s katerega 
od svojih drugih računov, predložil vmesnemu in zaključnemu 
poročilu tudi poročilo o poslovanju prek računov, s katerih so bila 
sredstva prenesena, in sicer poročilo za obdobje šestih mesecev 
pred dnevom glasovanja kot to določata 18a. člen in 2. odstavek 
19. člena ZVolK. Ugotovljeno je bilo, da organizator volilne 
kampanje k vmesnemu poročilu ni predložil poročila o poslovanju 
prek računa, iz katerega je prenesel sredstva na posebni žiro 
račun za volilno kampanjo. K zaključnemu poročilu pa je bilo 
priloženo poročilo o poslovanju prek tega žiro računa za obdobje 
šestih mesecev. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
zaključno poročilo Računskemu sodišču v predpisanem roku, to 
je najpozneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja, kot določa 

1 Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 

2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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19. člena ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo zaključno poročilo predloženo 
Računskemu sodišču RS v predpisanem roku. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun. Organizatorje bil skladno s določili 18. 
člena ZvolK dolžan odpreti poseben žiro račun najkasneje 45 dni 
pred dnevom glasovanja. Na podlagi podatkov Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet je Računsko sodišče ugotovilo, da je 
bil dne 10.08.2000 odprt žiro račun št. 50101-678-803089 z 
imenom SDS SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 
VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. Poseben žiro račun je bil odprt 
pravočasno, zaprt pa še ni bil, ker v teku revizije še ni potekel rok 
za zaprtje. 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedel 
podatek o skupni višini zbranih sredstev v znesku 56.631.497 
SIT in porabljenih sredstev v znesku 74.301.478 SIT do 
14.11.2000. V času revizije ni prišlo do novih poslovnih dogodkov, 
ki bi vplivali na višino porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Preverjalo se je tudi ali je organizator volilne kampanje pravilno 
izkazal morebitne popuste ali oprostitve plačil (tretji in četrti 
odstavek 17a. člen ZVolK). Organizator volilne kampanje je pravilno 
izkazal odobrene popuste. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno 
plačo na delavca v Republiki Sloveniji. Podatki v poročilu so bili 
točni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v Republiki Sloveniji. Podatki v poročilu so bili točni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupnem znesku 
odloženih plačil,.če višina plačila presega znesek iz prve točke 
poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni. Podatki v poročilu so 
bili točni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o poslovanju prek 
računa, s katerega so bila sredstva prenesena na posebni račun 
in sicer za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 
Podatki v poročilu so bili točni. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki, navedeni v vmesnem poročilu, 
točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu, je 
razvidna iz Tabele 1. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo ni bilo odkritih 
odstopanj od predpisov, ki urejajo pridobivanje sredstev za volilno 
kampanjo. 

ZVolK opredeljuje volilno kampanjo in čas trajanja, kakor tudi 
stroške, ki se nanašajo na to obdobje. V 1. členu določa, da so 
volilna kampanja vsa politična propagandna sporočila in druge 
oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje 
volivcev pri glasovanju o kandidatih za poslance državnega zbora, 
v 2. členu pa, da se začne volilna kampanja najprej 30 dni pred 
dnevom glasovanja, konča pa najkasneje 24 ur pred glasovanjem. 
Namen porabe sredstev za volilno kampanjo določa 17a. člen 
istega zakona, ki opredeljuje stroške volilne kampanje, ki so: 

- stroški tiskanja in razobešanja plakatov, 
stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih 
glasilih, 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje (obrazec št. 2) 

Zap. 
št. Opis Znesek 

v SIT 
1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 56.631.497 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 74.301.478 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 1.600.000 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno 

povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto - 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni - 

Vir: Zaključno poročilo organizatoija volilne kampanje. 
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stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov, 
stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega 
materiala, ki se pošilja neposredno volivcem. 

Pri preverjanju dokumentacije o porabi sredstev je bilo ugotovljeno, 
da je organizator volilne kampanje med porabljena sredstva za 
volilno kampanjo štel tudi stroške za zahvale volivcem po volitvah. 
Glede na to, da stroške za zahvale volivcem ni mogoče šteti med 
porabljena sredstva za volilno kampanjo, saj so nastali po končani 
volilni kampanji, je bilo ugotovljeno, da so dejansko porabljena 
sredstva za volilno kampanjo nižja za 108.584 SIT in znašajo 
74.192.895 SIT. 

Organizator volilne kampanje je imel na dan 22.12.2000 
neporavnane obveznosti iz naslova volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor 2000 v znesku 10.257.571 SIT. Do zaprtja žiro 
računa bo manjkajoča sredstva zagotovil iz sredstev stranke. 
Manjkajoča sredstva bo prenesel iz rednega računa stranke na 
posebni žiro račun za volilno kampanjo. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne smejo presegati 95.174.100 SIT, vključno s popusti. 
Organizator volilne kampanje dovoljene višine stroškov za izvedbo 
volilne kampanje ni presegel. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Organizator volilne kampanje k vmesnemu poročilu ni predložil 
poročila o poslovanju prek rednega računa stranke, iz 
katerega so bila prenesena sredstva na posebni žiro račun 
za volilno kampanjo, kot to določa 18a. člen ZVolK. 

- Organizator volilne kampanje je v nasprotju s 1., 2. in 17a. 
členom ZVolK porabil sredstva za volilno kampanjo tudi za 
kritje stroškov zahval volivcem v višini 108.584 SIT, ki so 
nastali po času volilne kampanje in niso stroški volilne 
kampanje. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 10.232.460 SIT. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila 21. člena ZVolK ima organizator volilne kampanje 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev 
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Po poročilu RVK o izidu volitev je organizator volilne kampanje 
SDS Socialdemokratska stranka Slovenije dobil skupaj 170.541 
glasov, kar pomnoženo s 60 SIT znaša 10.232.460 SIT. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Organizator volilne kampanje SDS Socialdemokratska stranka član Računskega sodišča 
Slovenije je upravičen do delnega povračila stroškov volilne 
kampanje v višini 

10.232.460 SIT. 
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POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

^ nMF "H 4. 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 

za listo kandidatov: 

ZLSD - ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-14/00-8 

Ljubljana, 15. januar 2001 

poročevalec, št. 10 48 17. februar 2001 



Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 
Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 

* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 

* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

* Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 
Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-14/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedla Neva Maher, 
svetovalka Računskega sodišča, in Miran Burnik, revizijski 
asistent. Revizija je potekala deloma pri organizatorju volilne 
kampanje, pretežno na sedežu Rezultat, d.o.o. Levstikova 15, in 
deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled pri organizatorju 
volilne kampanje se je pričel 17.11.2000 in je bil končan 18.12.2000. 

Politična stranka ZLSD - Združena lista socialnih demokratov - je 
za redne volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu 
ZVolK, organizirala volilno kampanjo v osmih volilnih enotah za 
listo kandidatov ZLSD - Združena lista socialnih demokratov. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1 o izidu volitev, 
po katerem je lista kandidatov ZLSD dosegla 12,07% glasov v 
državi in so ji pripadli mandati za poslance. S takim izidom 
glasovanja si je ZLSD, kot organizator volilne kampanje, pridobila 
pravico do delnega povračila stroškov za organiziranje volilne 
kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je 
organizator volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodil in 
predložil za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodnimi 
standardi revidiranja2 oblikuje mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter ugotovi višina 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je 
upravičen organizator volilne kampanje. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Dušan Kumer. 

2. UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ni 
bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Preverjalo se je, ali je organizator volilne kampanje v primeru, da 
je prenesel na posebni (volilni) žiro račun sredstva s katerega od 
svojih drugih računov, predložil tudi poročilo o poslovanju prek 
računov, s katerih so bila sredstva prenesena, in sicer poročilo 
za obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja (18a. člen 
in 2. odstavek 19. člena ZVolK). Organizator je s svojega računa 
prenesel na volilni žiro račun pomemben del sredstev, vendar 
navedenih poročil o poslovanju prek računov, s katerih je prenesel 
denarna sredstva ni predložil, ne pri vmesnem ne pri zaključnem 
poročilu. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
zaključno poročilo Računskemu sodišču v predpisanem roku, t.j. 
najpozneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja, kot določa 19. 
člen ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo zaključno poročilo predloženo 
Računskemu sodišču 14.11.2000, kar pomeni, da je bilo 
predloženo v predpisanem roku. 

■ 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 

2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). 
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Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun (18. člen ZVolK). Na podlagi podatkov 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (APP) je Računsko 
sodišče ugotovilo, da je bil dne 28.1.2000 odprt žiro račun št. 
50100-678-803031 z imenom Volilni račun ZLSD. Poseben žiro 
račun je bil odprt pravočasno (več kot 45 dni pred dnevom 
glasovanja), zaprt pa je bil še v času revidiranja 20.11.2000. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Po zaključnem poročilu je znašala skupna višina zbranih sredstev 
za volilno kampanjo 81.448.066 SIT. Zbrana sredstva so za 
533.966 SIT višja od prikazanih v zaključnem poročilu zaradi 
nepopolne vključitve vseh nakazil z rednega računa ZLSD. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da je bil nakazan za volitve prispevek 
pravne osebe 100.000 SIT, ki ni bil prenakazan na volilni račun. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da je ZLSD Vrhnika 1.9.2000 nakazala za 
volitve 250.000 na redni račun (za stroške zborovanja v Mostecu), 
kar pa v zbranih sredstvih za volitve ni bilo zajeto. 

Dejansko zbrana sredstva za volitve so znašala 82.332.032 SIT. 

Skupna višina porabljenih sredstev po zaključnem poročilu znaša 
81.448.066 SIT, vendar ne vključuje dne 16.11.2000 knjiženih 
dokumentov v vrednosti 411.955 SIT. 

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da dejansko porabljena sredstva za 
volilno kampanjo znašajo 81.860.021 SIT. 

Preverjalo se je tudi ali je organizator volilne kampanje pravilno 
izkazal morebitne popuste ali oprostitve plačil (tretji in četrti 
odstavek 17a. člen ZVolK). Organizator volilne kampanje je 
odobrene popuste in oprostitve plačil pravilno izkazal. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno 
plačo na delavca v Republiki Sloveniji. Podatki v poročilu so točno 
navedeni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupni višini 
odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 

Ugotovljeno je bilo, da podatki navedeni v vmesnem poročilu niso 
točni. 

Po Obrazcu št.1 (vmesno poročilo) je bilo poročano o višini zbranih 
sredstev za volilno kampanjo v znesku 12.469.829 SIT in višini 
do tedaj porabljenih sredstev za volilno kampanjo v znesku 
3.704.316 SIT. Po podatkih o odlivih z volilnega računa je bilo 
plačano z žiro računa 50100-678-803031 do vključno 2.10.2000 
7.414.969 SIT. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu, je 
razvidna iz Tabele 1. 

na delavca v Republiki Sloveniji. Podatki v poročilu so pravilno 
navedeni. 

Preizkušala se je točnost podatkov iz poročila o skupnem znesku 
odloženih plačil, če višina plačila presega znesek iz prve točke 
poročila, čas odloga pa je daljši kot 30 dni. Podatki v poročilu so 
točno navedeni. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo ni bilo odkritih 
odstopanj od predpisov, ki urejajo pridobivanje sredstev za volilno 
kampanjo. 

Ugotovljeno je bilo, da je bil na redni žiro račun za volitve nakazan 
prispevek pravne osebe v višini 100.000 SIT, ki pa ni bil prenakazan 
na posebni žiro račun. 

Ugotovljeno je bilo, da je ZLSD Vrhnika 1.9.2000 nakazala za 
volitve 250.000 na redni račun, kar pa v prispevkih in prihodkih 
za volitve ni bilo zajeto. 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje (obrazec št. 2) 

Zap. 
št. 

Opis 
Znesek 

v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 81.448.066 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 81.448.066 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

600.000 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 

mesečno plačo na delavca v RS za to leto 
- 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 

zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni 
- 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje. 
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Organizator volilne kampanje je vsa druga sredstva zbral in vse 
stroške volilne kampanje poravnal s posebnega žiro računa za 
volilno kampanjo, kot zahteva 18.člen ZVolK. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 95.174.100 SIT. Organizator volilne kampanje 
dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje ni presegel. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila 21. člena ZVolK ima organizator volilne kampanje 
pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za 
dobljeni glas, pri čemer znesek povrnjenih stroškov ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev. 

Po poročilu RVK o izidu volitev, je organizator volilne kampanje 
ZLSD dobil skupaj 130.268 glasov, kar pomnoženo s 60 SIT 
znaša 7.816.080 SIT. 

Navedeni znesek je nižji od zneska porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo zato je upravičen do delnega povračila v višini 

7.816.080,00 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

- Organizator volilne kampanje k vmesnemu in zaključnemu 
poročilu ni predložil poročila o poslovanju prek računa, s 
katerega so bila sredstva prenesena na posebni račun, kar 
pomeni kršitev 18a. člena in 2. odstavka 19. člena ZVolK. 
Netočnost pri poročanju o porabljenih sredstvih v vmesnem 
poročilu ter o zbranih in porabljenih sredstvih v zaključnem 
poročilu. Zbrana sredstva za volilno kampanjo so bila v 
zaključnem poročilu prenizko izkazana za 883.966 SIT. 
Porabljena sredstva so bila prenizko izkazana za 411.955 
SIT. 
Vsa sredstva zbrana za volilno kampanjo niso bila zbrana na 
posebnem žiro računu, v višini 350.000 SIT, kar je v nasprotju 
z 18. členom ZVolK. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 7.816.080 SIT. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 
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RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

ELENA LOVREČIC, HRVATINI 49, 6280 ANKARAN 

za kandidata italijanske narodne skupnosti: 

ROBERTO BATTELLI 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-16/00-9 

Ljubljana, 15. januar 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 

* Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 
Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 
Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 
Povprečna plača I - VII 2000, httD://www.aov.si/zrs/oodatki/ 
hitri/od. html: 

* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je 
organizatorka volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodila 
in predložila za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja2 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi višina delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katerega je upravičena. 

2. UGOTOVITVE 

Kratice 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
ZVDZ - Zakon o volitvah v Državni zbor 

1. UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-16/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Branko 
Habjan, revizijski sodelavec. Revizija je potekala v prostorih 
Računskega sodišča, dne 29.11.2000 pa pri organizatorki volilne 
kampanje. 

Za kandidata za poslanca italijanske narodne skupnosti, Roberta 
Battellija, je volilno kampanjo v IX. volilni enoti za volitve poslancev 
v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni kampanji 
(ZVolK) organizirala Elena Lovrečič, Hrvatini 49, 6280 Ankaran. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo' o izidu volitev, 
po katerem je bil kandidat italijanske narodnosti Roberto Battelli 
izvoljen za poslanca Državnega zbora. S tem si je organizatorka 
volilne kampanje Elena Lovrečič, pridobila pravico do povračila 
stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje po 
ZVolK. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

Organizatorka volilne kampanje ni predložila vmesnega poročila 
Državnemu zboru, kot je to predpisano z 18a. členom ZVolK. 

Dne 25.10.2000 pravočasno, kot to določa 19. člen ZVolK, je 
organizatorka volilne kampanje predložila Računskemu sodišču 
in Državnemu zboru zaključno poročilo o volilni kampanji. Poročilo 
ni bilo posredovano na predpisanem obrazcu oziroma v obliki, ki 
jo predpisuje obrazec.3 

Organizatorka volilne kampanje je dne 07.09.2000 pri Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet (APP) odprla poseben račun 
z oznako "za volilno kampanjo", s čimer ni ravnala po 18. členu 
ZVolK, ki določa da mora organizator volilne kampanje poseben 
račun odpreti najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja. Račun 
bi moral biti odprt najkasneje 31.8.2000, torej je bil odprt 7 dni 
prepozno. Račun pa je bil zaprt v predpisanem roku. 

2.2. Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov zaključnega 
poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila popolnost in točnost 
predloženega poročila. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 

2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
3 Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo (Uradni list, RS, št. 39/97). 
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Višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo, ki jih je 
organizatorka volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je 

razvidna iz Tabele 1 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 

Zap. 
št. Opis Znesek 

V SIT 
I Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 0 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 14.853 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno 

povprečno mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 

mesečno plačo na delavca v RS za to leto 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 

zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni 
- 

Vir: Zaključno poročilo organizatorke volilne kampanje 

S preizkušanjem podatkov v poročilih organizatorke volilne 
kampanje in s tem povezane dokumentacije, ki je bila predložena 
v pregled, ni bilo odkritih nepravilnosti. 

2.3. Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizatorka volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

Organizatorka volilne kampanje sredstev za izvedbo volilne 
kampanje ni zbrala na posebnem volilnem žiro računu in stroškov 
volilne kampanje tudi ni poravnala s tega računa, kar je v nasprotju 
z 18. členom ZVolK. 

Organizatorka volilne kampanje je pojasnila, da so bili stroški 
tako majhni, da jih je poravnala neposredno z gotovino. 

Stroški organizatorja volilna kampanje ne bi smeli preseči 167.160 
SIT. Organizatorka volilne kampanje ni prekoračila dovoljene višine 
stroškov volilne kampanje. 

2.4. Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Organizatorka volilne kampanje - Elena Lovrečič - je po tretjem 
odstavku 21. člena ZVolK upravičena do delnega povračila 
stroškov v znesku 60 SIT za dobljeni glas. 

Po poročilu RVK o izidu volitev, je kandidat italijanske narodne 
skupnosti Roberto Battelli dobil 1302 glasov, kar pomnoženo s 60 
znaša 78.120 SIT. 

Navedeni znesek je višji od dejansko izkazane porabe 14.853 
SIT, zato je upravičena do povračila stroškov volilne kampanje v 
znesku 

14.853 SIT. 

3. MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorki volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Poseben žiro račun je bil odprt 7 dni prepozno. 
Državnemu zboru ni bilo predloženo vmesno poročilo. 
Zaključno poročilo ni bilo posredovano v obliki predpisanega 
obrazca. 
Organizatorka volilne kampanje sredstev za volilno kampanjo 
ni zbrala na posebnem žiro računu, niti ni stroškov volilne 
kampanje poravnala izključno s tega računa. 

Organizatorka volilne kampanje je upravičena do povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 14.853 SIT. 

Pravni pouk: Nato predhodno poročilo lahko organizatorka volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Član Računskega sodišča 

poročevalec, št. 10 54 17. februar 2001 



NAROČILNICA 

| Ime in priimek:    | 

i Naslov:  i 

■ Telefon: Poštna številka:  , 

Podjetje:      ' 

I Davčna številka:         I 

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

i Datum:       

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:     

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i 1 
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